Návod k distančnímu zápisu do studia
Zápis v distanční formě je určen pouze uchazečům, kteří se z důvodů souvisejících s
pandemií Covid-19 (nemoc, karanténa, neudělení víza, uzavření hranic) nemohou k
zápisu dostavit osobně.
O distanční zápis mohou požádat pouze uchazeči, kteří studijnímu oddělení již doložili
předchozí vzdělání a mají v SIS, modulu Moje přihlášky v Průběhu (tlačítko Průběh PŘ)
uvedeno:
Celkový výsledek:
- přijat na základě přijímací zkoušky nebo zkouška nebyla stanovena
- přijat s upuštěním od přijímací zkoušky

nebo

Uchazeči, kteří předchozí vzdělání zatím nedoložili, e-mailem kontaktují studijní oddělení
pro získání informace o dalším postupu.

1) Přihlaste se do SIS zde:
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prijimacky

2) Přejděte na Moje přihlášky(tlačítkem Moje přihlášky).
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3) V řádku programu/oboru, kde jste přijat/a (či podmínečně přijat/a) a chcete se zapsat
do studia, přejděte na stránku Průběh (tlačítkem Průběh PŘ).

4) V sekci Zápisový listdoplňte případné chybějící údaje:
- rodinný stav
- uchazeči, kteří se zapisují do prezenční formy doktorského studia navíc uvádějí číslo
bankovního účtu v ČR, to děkanát fakulty používá pro vyplácení stipendií. Pokud uchazeč
takový účet ještě nemá, zaškrtne příslušnou volbu. Pozn: Po provedení zápisu do studia
studijním oddělením v SIS si každý student může v SIS v modulu Osobní údaje
nastavovat/měnit číslo bankovního účtu v ČR.
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Doplněné údaje uložte (tlačítkem Uložit).
5) Klikněte na odkaz Vygenerovat zápisový list; tím by se Vám měl na Vašem zařízení
zobrazit/uložit.

6) Vygenerovaný zápisový list vytiskněte.

3

7) Údaje v zápisovém listu zkontrolujte. Případné změny osobních a kontaktních údajů na
vytištěném zápisovém listu čitelně (čitelným hůlkovým písmem) vyznačte propiskou.
8) Zápisový list podepište, vedle svého podpisu uveďte datum podpisu a takto opatřený zápisový
list naskenujte.
9) Tlačítkem Žádosti (ZDE SE NEPODÁVÁ ODVOLÁNÍ VE VĚCI NEPŘIJETÍ) přejděte na
stránku žádostí a použijte tlačítko Podat novou žádost (ZDE SE NEPODÁVÁ ODVOLÁNÍ VE
VĚCI NEPŘIJETÍ).

10) Vyberte typ žádosti Žádost o distanční formu zápisu
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11) Do pole Text žádosti napište nebo zkopírujte následující text:
Žádám o zápis do studia distanční formou z důvodu nemoci Covid-19 / karantény /
neudělení víza / uzavření hranic v souvislostí s pandemií Covid-19.
12) Přiložte naskenovaný zápisový list pořízený podle bodů 1 – 8 tohoto návodu.
13) Podejte žádost tlačítkem Odeslat žádost.
14) Stav žádosti se zobrazuje v seznamu podaných žádostí.
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V případě, že nahraný zápisový list není podepsán nebo má jinou vadu, nelze žádosti vyhovět.
Příloha žádosti bude zamítnuta, o čemž obdržíte notifikační mailovou zprávu. V tom případě
nahrajte k žádosti opravený zápisový list.
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15) Jakmile to bude možné, originál zápisového listu přineste osobně na studijní oddělení spolu s
vytištěným a podepsaným dokumentem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci . Při zápisu je nutné
prokázat se dokladem totožnosti. Uchazeči s vízovou povinností přinesou také povolení k pobytu.
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