
 
ZÁPIS do STUDIA 

NA FF UP – 1. ročník 
 

2018/19 



Základní informace – 
http://www.ff.upol.cz/ 
záložka „studentům“  

 

1.Studijní řády a normy (Studijní a zkušební 
řád UP – nový platný od 1. 9. 2017, 
Disciplinární řád UP) 

2.Harmonogram akademického roku 
3.Studijní plány a předměty 
4.Směrnice a formuláře 
5.Průvodce studiem 
6.Studijní oddělení (kontakty a úřední 

hodiny) 

http://www.ff.upol.cz/


Další informace 

- ŽÁDOSTI O STIPENDIA viz 
https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/stipendia/ 
 

- KOLEJE A MENZA viz 
http://www.skm.upol.cz/ 
 

- STUDIJNÍ AGENDA IS STAG viz 
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html 
 
- Zápis do stejného studia!!! 

 
 

 

https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/stipendia/
http://www.skm.upol.cz/
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html
https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html


 
ZÁPIS PŘEDMĚTŮ 

DO IS STAG 
 

2018/19 



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ - POSTUP 

1.Vyhledání Portál ID  
2.Návod pro přihlášení do portálu 
3.Zápis předmětů 
4.Řešení kolizí v rozvrhu 
5.Termíny zápisu 
6.Kontakty 



VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID 

ZADÁNÍ 
JMÉNA  A 
PŘÍJMENÍ 



VYHLEDÁNÍ PORTÁL ID 

tělo textu 

PORTÁL ID 



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU 

tělo textu 

BEZ 
ZALOGOVÁNÍ 



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU 

PORTÁL UP 



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU 

PŘIHLÁŠENÍ 



NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU 



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ 



ZÁPIS PŘEDMĚTŮ 

VÝBĚR 
ROZVRHOVÉ 

AKCE 



ŘEŠENÍ KOLIZÍ V ROZVRHU 

- plná kapacita předmětu 
 

- předmět nemá rozvrh 
 

- časová kolize zvolených rozvrhových akcí 
 

 

ŘEŠÍ POUZE KATEDRA 
TEDY SE STUDENT OBRACÍ VÝHRADNĚ NA 

SEKRETÁŘKU KATEDRY STUDOVANÉHO 
OBORU 

 



TERMÍNY ZÁPISU 
- po 3-4 dnech od data zápisu do studia si student vyhledá své portál ID 
- pozorně si přečte nápovědu 
- zaloguje se a zapíše si doporučené předměty  
- na zimní semestr všechny doporučené A předměty doplní předměty 

typu B, případně C tak, aby celkový součet kreditů činil cca 30 
- kreditová banka – v rámci C předmětů si student může na jiných 

fakultách UP zapsat vždy jen 2 kredity za každý rok studia ve 
standardní době, tj. max. 6 v bakalářském a 4 v navazujícím 
magisterském studiu (V praxi to funguje tak, že v Informačním systému STAG (IS STAG) 
se kreditová banka zobrazuje jako tzv. zápisové propustky. Na stránce s přehledem splněných 
předmětů vidí každý uživatel daný limit. Pokud si bude chtít student zapsat předmět, na který 
už nemá dostatek kreditů, systém mu to nedovolí. Pokud si ale už zapsaný předmět typu 
C  termínu zápisu odepíše, kreditová banka mu limit zpět navýší.).  

- výuka je zahájena 17. 9. 2018 
- zápis předmětů končí 23. 9. 2018 (odzápis předmětů už 21. 9. 2018!), 

tedy první týden výuky si student může svůj rozvrh upravovat 
- na konci semestru si student zkontroluje, že má ve STAGu zapsané 

všechny splněné atestace 
- používání školního e-mailu je povinné 



KONTAKTY 

SEKRETÁŘKY KATEDER 
- kolize v rozvrhu 
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 
- organizace studia 

 
METODIČKA STAGU 
- záležitosti, příp. problémy IS STAG, které student nevyřeší dle návodu 
na webu nebo s katedrou 
 
Veškeré informace a podrobné návody nejen k zápisu předmětů do IS 
STAG, ale i k celkové organizaci studia vč. kontaktů naleznete na 
webových stránkách FF UPOL  http://www.ff.upol.cz/ . 
 

http://www.ff.upol.cz/


IDENTIFIKAČNÍ KARTY 
 
Výdej karet studentům prvních ročníků 
Výdejní místo a datum zahájení výdeje je od září zveřejněno na Portálu UP. Zda má kartu 
student připravenu k vyzvednutí, zjistí na stránkách http://www.upol.cz ve Vyhledávání 
kontaktů.  
 
Studenti prvních ročníků si karty vyzvedávají cca 10 dnů po zápisu do zimního semestru - 
nejdříve však v září 1 týden před zahájením akademického roku, anebo v průběhu začátku 
zimního semestru. Výdej karet probíhá hromadně v budově Zbrojnice v prostorách 
schodiště na třetím podlaží – předejde se tak delšímu čekání při podpisu Smlouvy o 
výpůjčce IK.  
Studentům prvních ročníků se tisknou karty po úhradě kauce, po odeslání Žádosti o 
vystavení IK a po zápisu do ročníku.  

 

http://www.upol.cz/


Dokumenty potřebné k zápisu 
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (pro 

bakalářské studium) / bakalářského diplomu (pro 
navazující studium – absolventi z FF UP nemusí mít 
úředně ověřeno) 

- průkaz totožnosti s fotografií 
- 1 fotografie (na zadní straně se jménem a zkratkou 

oboru) 
- potvrzení o studiu pro rodiče a úřady  
- vyplněný osobní evidenční list  a formulář o 

bezpečnosti práce – ke stažení viz 
https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/#c3999 

- potvrzení o převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu 
- v případě plné moci i OP zmocněnce 

https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/#c3999
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