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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
FAKULTY ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

číslo: 4/2022 19. května 2022 

Sdělení děkana, 
kterým se stanovují pravidla pro předběžné zápisy studentů do zimního 

semestru akademického roku 2022/2023 na Fakultě zemědělské 
a technologické JU  

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto sdělením se provádí Opatření děkana č. 3/2022 v souvislosti harmonogramem akademického 
roku 2022/2023 na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 

Článek 2 
Předběžné zápisy do zimního semestru akademického roku 2022/2023  

1. Předběžné zápisy do zimního semestru akademického roku 2022/2023 budou probíhat 
dle harmonogramu akademického roku 2022/2023. 

2. Předběžné zápisy se budou konat v termínu 30. května – 10. června 2022.  
3. Předběžné zápisy se týkají studentů prezenčního i kombinovaného studia, kteří budou 

v akademickém roce 2022/2023 studovat 2., nebo 3. ročník bakalářského studia (případně vyšší) a 2. 
ročník navazujícího magisterského studia (případně vyšší).  

4. Při předběžném zápisu si studenti zapíší povinné předměty, dále si zvolí z nabídky povinně volitelných 
předmětů a předmětů volitelných. 

5. Povinné předměty budou rozvrhovány – studenti si zapíší do rozvrhové akce přednášku a v případě 
nabídky většího počtu cvičení si zvolí jedno ze cvičení. 

6. Povinně volitelné předměty a volitelné předměty, které nebudou rozvrhovány, si student 
při předběžném zápisu klasicky zapíše. U těchto předmětů bude po předběžných zápisech 
rozhodnuto o zařazení či nezařazení do rozvrhu podle počtu přihlášených studentů a následně budou 
vytvořeny rozvrhové akce. 

7. Doplněný rozvrh bude zveřejněn do 20. srpna 2022, včetně zveřejnění nerozvrhovaných akcí a 
neotevřených předmětů. IS STAG bude studentům zpřístupněn od 24. srpna do 31. srpna 2022 
pro provádění úprav.  

8. Povinností studenta je zrušit si předměty, které nebudou otevřeny pro nízký počet přihlášených 
studentů a rovněž si zrušit zvolené předměty, které budou v kolizi. Na výuce otevřených předmětů, 
ale nerozvrhovaných, se student domlouvá na příslušné garantující katedře. 

9. Student je povinen si úpravy provést do 31. srpna. 2022. Na studijní oddělení odevzdá potvrzený 
zápisový list (A) v termínu 5. - 8. září 2022. 
 
 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., v. r. 
 děkan FZT JU 
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Příloha ke sdělení děkana č. 4/2022 – Informace a doporučení k předběžnému zápisu do zimního 
semestru akademického roku 2022/2023 

 
Studenti kombinovaného studia – upřesnění předběžného zápisu: 
 

Povinné předměty jednotlivých studijních programů a ročníků jsou rozvrhovány do příslušných 
konzultačních dnů – pátky a soboty (uvedené termíny jsou pro celou fakultu – všechny obory a ročníky 
na fakultě – netýkají se každého oboru): 

Pátek 7. 10. 2022 – 40. týden  

Pátek 14. 10. 2022 a sobota 15. 10. 2022 – 41. týden 

Pátek 21. 10. 2022 a sobota 22. 10. 2022 – 42. týden 

Pátek 4. 11. 2022  – 44. týden 

Pátek 11. 11. 2022 – 45. týden 

Pátek 25. 11. 2022 a sobota 26. 11. 2022 – 47. týden 

Pátek 2. 12. 2022 – 48. týden 

Pátek 9. 12. 2022 a sobota 10. 12. 2022 – 49. týden 

Pátek 16. 12. 2022 – 50. týden 

  

V rozvrzích jsou uvedeny i rozvrhové akce některých povinně volitelných předmětů. 

Upozornění na předměty jiných fakult – mohou být i v jiných pátečních/sobotních termínech.  

Každý předmět má 2 až max. 4 konzultace podle počtu hodin. Studentovi by se měl zapsat celý předmět – 
všechny konzultace u zapisovaného předmětu. 

Případné problémy se zapsáním některého předmětu, zejména povinně volitelného či volitelného, které 
nebudou vyřešeny do konce předběžného zápisu (do 10. 6. 2022), si může student řešit osobní komunikací 
s Ing. Hanou Kábelovou na studijním oddělení nebo v době upřesňujícího zápisu a otevření přístupu 
do IS STAG, tj. od 24. do 31. srpna 2022.  

 

 
                                                                                                                                              Ing. Hana Kábelová 
                                               studijní oddělení FZT JU 
 


