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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 2/2021 5. května 2021 

Sdělení děkana, 
kterým se upravuje organizace předzápisu a upřesňujícího zápisu studijních předmětů 

pro zimní semestr akademického roku 2021/2022  

Článek 1 
Předzápis studentů prezenční formy studia 

 
1. Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2021/2022 se uskuteční v termínu 31. května až 

11.  června 2021.  
2. Předběžné zápisy se týkají studentů, kteří budou v akademickém roce 2021/2022 studovat v druhém či 

vyšším ročníku bakalářského studia, nebo ve druhém či vyšším ročníku navazujícího magisterského 
studia. 

3. Při předzápisu si studenti zapisují z nabídky předmětů, které budou rozvrhovány. Do rozvrhové akce si 
zapíší přednášku a v případě nabídky paralelních cvičení či seminářů si zvolí jednu z nabízených skupin. 

4. Dále si student z nabídky zapíše předměty, které nebudou rozvrhovány a které chce navštěvovat. 
O zařazení těchto předmětů do rozvrhové akce bude rozhodnuto až po skončení předzápisu na základě 
počtu přihlášených studentů. 

5. Doplněný rozvrh bude zveřejněn nejpozději do 20. srpna 2021. Dále bude zveřejněn seznam předmětů, 
které nebudou pro nízký zájem otevřeny. STAG bude následně studentům zpřístupněn od 24. srpna 
do 31. srpna 2021 pro provádění úprav.  

6. Povinností studenta je zrušit zápis předmětů, které: 
o nebudou otevřeny pro nízký počet přihlášených studentů, anebo 
o jsou v jeho rozvrhu v kolizi s jiným studijním předmětem.  

 
7. Studenti si mohou případně zapsat jiné předměty, které budou ZF JU otevřeny a rozvrhovány a které 

pro ně nebudou v kolizi s jiným předmětem.  
8. Student je povinen konečné úpravy provést nejpozději do 31. 8. 2021. Na studijní oddělení ZF JU následně 

odevzdá potvrzený zápisový list (A i B), a to v termínu od 6. do 10. září 2021.  
9. Studenti prezenční formy studia mají možnost tzv. grafického předzápisu (viz bližší informace zveřejněné 

na stránkách Studijního oddělení ZF JU). Grafický předzápis bude studentům otevřen od 26. 5. 2021. 
 
 

Článek 2 
Předzápis studentů kombinované formy studia 

1. Studenti kombinovaného studia si při předzápisu zapisují povinné předměty pomocí tzv. kroužkového 
předzápisu (portál STAGu – moje studium – Předzápis kroužkový). Bližší informace k postupu jsou 
uvedeny na stránkách Studijního oddělení ZF JU. 

2. Úpravy student provede na kartě „Předzápis,“ kde si také případně zvolí povinně volitelné nebo volitelné 
předměty. O otevření či neotevření předmětů bude rozhodnuto po skončení předzápisu na základě počtu 
studentů kombinované formy studia přihlášených na daný předmět. 
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3. Upřesňující zápis se uskuteční od 24. 8. do 31. 8. 2021. Studenti kombinované formy studia si 
při upřesňujícím zápisu zruší neotevřené předměty, případně si mohou zapsat jiné, které budou ze strany 
ZF JU otevřeny. Seznam otevřených předmětů bude zveřejněn nejpozději do 20. 8. 2021. 

 

 

                                                                                                                doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., v. r. 
 děkan ZF JU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


