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Časový plán zápisů 

do letního semestru (LS) akademického roku 2022/2023 
pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
 
1. Zápisy předmětů do LS 2022/2023 budou probíhat výhradně přes IS KOS, 

https://www.kos.cvut.cz/kos/ v období od 06. února 2023 od 18.00 h do	13.	února 2023, 
pro	zahraniční studenty do 28. února 2023 (Mobility), platí pro první i druhý zápis předmětů. 
Student (kromě přijíždějících studentů Mobility) povinně uzavře zápis nejdéle do 13. února 
2023. 
pozn.: Před zahájením zápisů mohou zapsat studenta/studentku na předmět pouze 
studijní referentky, týká se např. povinně volitelných předmětů oborového zaměření 
studenta. 

2. Rozvrhy budou otevřeny od 15. února 2023 od 18.00 h do 26. února 2023 (změny v	rozvrhu 
jsou možné nejdéle do konce prvního výukového týdne LS 2022/2023). Vstup do osobního 
rozvrhu mají všichni studenti prezenční a kombinované formy studia, vč. studentů prvních 
ročníků. Pozor, tvorba osobního rozvrhu (přednášky, cvičení) je nutná pro všechny 
studenty, vč. studentů kombinované formy z	důvodu systému přístupového oprávnění 
na	kartu studenta do budov ČVUT! 

3. Zápis do hodin tělesné výchovy bude otevřen v období od 6. února 2023 od 8.00 h do 
5.	března 2023. Po tomto datu je možný zápis do hodiny TV pouze po dohodě s vyučujícím! 
Pokyny k	zápisu studenti naleznou na webu Ústavu tělesné výchovy a	sportu v sekci 
“VÝUKA”: https://www.utvs.cvut.cz/vyuka.html 
Jak si zapsat tělesnou výchovu – Youtube videonávod: 
https://www.youtube.com/watch?v=lyNYBYv7oQQ 
Nové promo video ÚTVS: https://youtu.be/VCBgmqF9PJg  

4. Zápis do semestru mimo stanovený termín lze uskutečnit v období od 14. února 2023 
do	3.	března 2023 v úředních hodinách studijního oddělení za poplatek 500 Kč dle	Příkazu	
rektora č.	3/2022 úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony 
pro	akademický rok 2022/2023: 
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/03/PR_2022x03.pdf 

5. Změny ve skladbě studijních předmětů (změna zápisu předmětů) lze provádět po zahájení 
LS 2022/2023, v období od	20. února 2023 do 3. března 2023, zdarma bezkontaktně přes 
Helpdesk studijního oddělení, https://helpdesk.cvut.cz/projects/MUVS_SO/. Typ úlohy – 
Žádosti, Komponentu zvolte dle studijního programu, do kterého se zapisujete. 

6. Studentům nezapsaným do semestru do 3. března 2023 bude studium ukončeno podle § 
56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o	vysokých školách a	o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o	vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
a čl. 34 odst. 7 písm. b) Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze. Na postup při 
rozhodování v	této věci se	vztahuje § 68 zákona. Rovněž bude takto studium ukončeno 
studentovi, který ve	stanoveném termínu neuzavřel zápis do	semestru v	IS KOS. 

7. Od 6. března 2023 se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými. 
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8. Předměty, které student řádně neukončil, si může zapsat podruhé, v	souladu s	čl. 6 odst. 3 
Studijního a zkušebního řádu ČVUT v	Praze. 

 
Nápověda Studijního informačního systému (KOS): 
CS: https://www.kos.cvut.cz/kos/helpCVUTcs/index.html 
EN: https://www.kos.cvut.cz/kos/helpCVUTen/index.html 
 
Mgr. Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP, LL.M. v.r. 
Koordinátor pro studijní záležitosti 


