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STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

 Praha 2, Na Slupi 16 (areál Botanické zahrady UK)

 studijní proděkan doc. RNDr. Pavel Chromý,  Ph.D.
úřední hodiny: středa 10 – 12 hod.

 změny úředních hodin jsou předem zveřejněny

 před návštěvou studijního oddělení sledujte studijní aktuality 
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr 

 před vstupem do kanceláře si připravte průkaz studenta (ISIC)

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr


STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Referentky:

 obor Biologie (BBI): Ing. Kamila Červinková

 obor Molekulární biologie a biochemie organismů 
(BMOBIBO) a Ekologická a evoluční biologie 
(EKOEVOBI):  Bc. Jitka Růžičková

 obor Bioinformatika (BBINF): Libuše Šafratová

 agenda poplatků: Mgr. Valerie Havrdová

 stipendia: Ing. Marcela Sloupová

 agenda SIS: Kamila Řehořová



DOTAZY STUDIJNÍMU ODDĚLENÍ

 nejdříve se pokusit najít odpověď na webových 
stránkách (metodické pokyny, FAQ nebo Příručka 
prváka)

 pokud odpověď nenajdete, poslat dotaz e-mailem 
příslušné referentce (uvést jméno, příjmení, 
obor, ročník)

 nepsat tentýž dotaz více osobám jednotlivě, ale použít 
režim odeslání e-mailu v kopii

 telefonické dotazy – NE v úředních hodinách

 důležité informace sdělujeme hromadným 
e-mailem, ČÍST,  ALE NEODPOVÍDAT

 dotazy ohledně rozvrhu – po přečtení FAQ směřovat na 
rozvrháře



INFORMACE NA FAKULTNÍM WEBU

STUDIUM/Agenda bakalářského a magisterského studia 
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium

1. ROČNÍKY
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-

mgr/1-rocniky

AKTUALITY PRO STUDENTY
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-bc-
mgr

STIPENDIA, SZZK, PŘEDPISY A POPLATKY
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-
mgr/predpisy-a-poplatky

http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/1-rocniky
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-bc-mgr
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky


STUDIUM

Pro zdárný průběh studia doporučujeme:

 Sledovat harmonogram akademického roku

 Seznámit se s předpisy (ZoVŠ, SaZŘ, Pravidla, OR, OD)

 Věnovat pozornost informačním e-mailům zasílaným 
studijním oddělením a číst aktuality a metodické pokyny

 Nenechávat řešení problémů na poslední chvíli

 Před návštěvou SO ověřit v aktualitách , zda nedošlo ke 
změně úředních hodin

 Před návštěvou studijního proděkana zkonzultovat svůj 
problém s referentkou



 SIS bude otevřen pro zápis předmětů
do 13. 9. 2017

 pro dodatečné úpravy
od 18. 9. 2017 do 15. 10. 2017

 metodický pokyn k zápisu předmětů na stránce Návody, 
informace

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-
mgr/navody

 Zapisujte jen předměty zimního semestru

 Pozor na rekvizity a neslučitelnosti

 Proveďte kontrolu

 Pro přístup do SIS je nutná osobní návštěva výdejny 
průkazů 

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ DO SIS

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/navody


VÝDEJNÍ MÍSTA PRŮKAZŮ STUDENTA UK

nejblíže:

 MFF UK, Ke Karlovu 3, místnost M266, 2. suterén 

dnes otevřeno 9:00 – 15:00 (přednost mají mimopražští 
studenti)

další:

 IPSC, Celetná 13, přízemí   

dnes otevřeno 10:00 - 12:00 a  12:30 – 15:00

 PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1, přízemí, místnost 34

dnes otevřeno 9:00 - 13:00

 Informace o průkazech: http://www.cuni.cz/UK-
1444.html

http://www.cuni.cz/UK-1444.html


VÝDEJNA PRŮKAZŮ NA MFF UK



IMATRIKULACE – 5. 10. 2017

 Velká aula Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1
Rektorát UK, 1. patro

 harmonogram zveřejněn na stránce Studium/1. 
ročníky/Imatrikulace a v aktualitách studijního oddělení

 zahájení pro studenty je hodinu před začátkem

 imatrikulace je bez účasti veřejnosti

 nutný vhodný společenský oděv a vhodná obuv



UPOZORNĚNÍ PŘED ZÁPISEM

 Pokud někdo studuje ve stejném studijním programu a 
bude se do něj dnes zapisovat znovu, je nutné před 
zápisem stávající studium zanechat prohlášením o 
zanechání studia!

 V případě „přestupu“ na jiný obor s uznáním předmětů s 
kredity a klasifikací je nutné PŘED zápisem do „nového“ 
oboru stávající obor zanechat.

 Kdo nemá MV úředně ověřené, lze ověřit na Czech 
Pointu Karlovo náměstí (Česká pošta, nákupní galerie 
Atrium).

 Kdo zatím nemá MV a nebude jej mít do náhradního 
termínu zápisu dne 12. 9. 2017, pošle mail na 
prihlaska@natur.cuni.cz se sdělením předpokládaného 
termínu jeho převzetí (poté obdrží info o termínu 
zápisu).

mailto:prihlaska@natur.cuni.cz


ZÁPIS KE STUDIU

K zápisu si připravte:   

• průkaz totožnosti, cizinci povolení k pobytu

• vyplněný a podepsaný zápisový list

• vytištěnou a podepsanou úvodní stranu školení BOZPO

• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení

• vyplněná potvrzení o studiu, průkazky na dopravu, apod.

-----------------------------------------------------------------

Od nás obdržíte kupón k průkazu studenta. Do kolonek na 
kupónu vepište číslo průkazu.



PŘEJEME VÁM MNOHO ÚSPĚCHŮ!


