Zápis do druhého úseku studia (tj. letního semestru)
pro studenty 1. ročníků bakalářského studia
Vážené studentky a vážení studenti,
povinnost studenta zapsat se do dalšího úseku studia je dána Studijním a zkušebním
řádem UK (čl. 4). Termín zahájení a ukončení zápisu do dalšího úseku studia na
Přírodovědecké fakultě je stanoven v Opatření děkana – Harmonogramu příslušného
akademického roku.
Zápisy do druhého úseku studia, tj. letního semestru, probíhají pouze elektronicky. V
případě, že se student, který splnil minimální požadovaný počet 12 kreditů, ve
stanoveném termínu nezapíše do příslušného úseku studia, tj. nepožádá o kontrolu
pro postup do druhého úseku studia, vyzve jej studijní oddělení prostřednictvím SIS k
zápisu v náhradním termínu. Student dostane e-mailovou notifikaci o zpřístupnění
výzvy v SIS, v modulu Osobní údaje, na záložce Písemnosti. Pokud se student
nezapíše ani v náhradním termínu, platí, že studia v den konání náhradního termínu
zápisu zanechal.
Z toho důvodu apeluji na všechny studenty, aby aktu elektronického zápisu do
dalšího úseku studia věnovali velkou pozornost a neodkládali jej až do posledního
dne, ale aby jej učinili co nejdříve po splnění podmínek pro postup (tj. po získání
odpovídajícího počtu kreditů).
Dále upozorňuji na skutečnost, že studium se jinak než řádně ukončuje zanecháním
studia (doručením písemného prohlášení o zanechání studia studijnímu oddělení)
nebo nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení studia. K ukončení studia nedojde
tím, že student přestane navštěvovat výuku nebo tím, že již nebude mít možnost
absolvovat druhý opravný termín opakovaně zapsaného předmětu. Bližší informace
k řízení o ukončení studia jsou uvedeny na
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/datum-neuspesnehoukonceni-studia.
Student si v modulu Osobní údaje zkontroluje, zda vše odpovídá skutečnosti a
případně opraví povolené údaje (doručovací adresa, mail, telefon apod.). V případě
potřeby změny trvalé adresy, stavu či jména nebo příjmení kontaktuje studijní
referentku. Informace o postupu změny osobních údajů je na
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/postup-uvadeni-zmenosobnich-udaju-v-sis.
Doporučuji průběžně své výsledky kontrolovat a případně nejasnosti a problémy
okamžitě po zjištění konzultovat se studijní referentkou. Student může pro vlastní
potřebu spustit:
a) kontrolu pro postup do dalšího úseku studia
b) kontrolu před státnicí – slouží zejména pro závěrečnou kontrolu před konáním
jednotlivých částí státní zkoušky, ale doporučujeme ji spustit kdykoli v průběhu studia
pro názorný přehled plnění povinných a povinně volitelných předmětů studijního
plánu – aplikace Výsledky zkoušek - prohlížení a Státní závěrečné zkoušky.
Popis jednotlivých kroků elektronického zápisu je na dalších stránkách.
S přáním úspěšného studia
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti
14.1.2022
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Popis jednotlivých kroků elektronického zápisu
V modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly se provedením akce
„Provést kontrolu pro postoupení do dalšího úseku studia, tj. LS 2021/2022“ spustí
kontrola za zimní semestr.

Po vyhodnocení kontroly se její výsledek zobrazí jak v poli VÝSLEDEK KONTROLY
PROVEDENÉ STUDIJNÍM ODDĚLENÍM, tak s podrobnostmi ve spodní polovině okna.
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V případě, že kontrola vyhodnotí, že student splnil podmínky pro postup, její
výsledek se zobrazí a zpřístupní se akce „Zapsat do dalšího úseku studia, tj. LS
2021/2022“. NA TENTO KROK NEZAPOMENOUT!

Jakmile je student zapsán, objeví se informace Byl/a jste úspěšně zapsán/a do
dalšího úseku studia, tj. do LS 2021/2022.
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