Zápis předmětů a přihlašování na rozvrh
Je nutné rozlišovat mezi zápisem předmětu jako takovým a následným PŘÍHLAŠOVÁNÍM NA ROZVRH
(NEBOLI ZÁPISEM NA ROZVRHOVÉ LÍSTKY)!!!
Poté, co máte zapsané předměty, tak od 17.9.2015 v 0:00 začíná přihlašování na rozvrh.
Předmět se koná ve formě přednášek nebo cvičení (seminářů) a nebo jde o kombinaci obojího.
Především cvičení se konají v menších skupinách, a proto často existuje více alternativ. Tyto
alternativy nazýváme paralelky. Probíhají většinou v různý čas a student navštěvuje jen jednu.
Přihlášen na rozvrh zahájíte v SIS v modulu ZÁPIS PŘEDMĚTŮ A ROZVRHU.
Nezapomeňte si nastavit správný akademický rok!

V levém okraji naleznete ikonku

s názvem změna rozvrhu.

Otevře se záložka, na které jsou uvedeny jednotlivé paralelky přednášek a cvičení k danému
předmětu.
Výběr paralelky se řídí následujícími pravidly:
1) Na rozvrh k předmětu a jednotlivé paralelky vás přihlásil rozvrhář nebo vyučující případně
tajemníkem katedry.
2) Na rozvrh k předmětu a jednotlivé paralelky se přihlašujete sami.
3) Rozvrh není pro daný předmět k dispozici.
4) Na rozvrh se nemůžete přihlásit sami.

Je potřeba se zapsat jak na paralelku rozvrhu přednášky, tak paralelku rozvrhu cvičení.
U některých cvičení nemusí být zápis umožněn (vyučující si to z nějakého důvodu nepřeje), na
některé paralelky můžete být již zapsány někým jiným (vyučujícím, tajemníkem, rozvrhářem). Změna
vám může, ale také nemusí být povolena.
U jednotlivých paralelek je uvedena kapacita (po překročení kapacity se nelze na rozvrh dané
paralelky již přihlásit). Proto buďte opatrní při změnách paralelek a zvažujte překryv předmětů. Často
bylo původní nastavení uděláno právě tak, aby se vám rozvrhy nepřekrývaly.
Pokud máte předmět zapsaný, ale není již místo na žádné z paralelek cvičení, kontaktujte vyučujícího
daného předmětu.
Zápis na rozvrh provedete tak, že zatrhnete příslušné políčko u vybrané paralelky přednášky a
cvičení, a poté potvrdíte tlačítkem ZAPSAT.
V případě úspěšného provedení této operace se objeví následující hlášení:

Navíc se u seznamu zapsaných předmětu zobrazí informace o zapsání na jednotlivé paralelky.

Pokud kliknete na
podrobnosti k dané paralelce:

, zobrazí se vám další

Je nutné rozlišovat mezi zápisem na rozvrh (přihlášení na paralelky) a vložením předmětu do košíku.
Vložení do košíku neznamená zapsání se na rozvrhový lístek!!!
Další informace naleznete zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bcmgr/navody/rozvrh

