JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan
V Plzni dne 13. 7. 2021
DFPR – 81/2021

Pokyn děkana FPR č. 37D/2021,
o zápisech studentů 2. a vyššího ročníku
bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia
na akademický rok 2021/2022
Stanovuji následující pravidla pro zápis.

Čl. 1
Zápisy do vyšších ročníků studia
1) Zápis do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v
akademickém roce 2021/2022 proběhne u studentů druhého a každého dalšího ročníku
elektronicky, a to v termínu 4. 9. 2021 až 15. 9. 2021 tak, že se student přihlásí na:
Portal.zcu.cz – Studium – Moje studium – Průběh studia, kde se mu zobrazí odkaz na
„Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku 2021/2022“.
2) Student provede kontrolu údajů o splněných zápočtech a zkouškách v zápisovém listu
A a kontrolu zapsaných předmětů na akademický rok 2021/2022 v zápisovém listu B.
3) Poté potvrdí souhlas a provede kliknutím zápis do akademického roku
2021/2022.
4) Pro svoji vlastní potřebu si student vytiskne zápisový list A.
5) Studentovi, který nesplnil podmínky pro postup do akademického roku 2021/2022,
nebude elektronický zápis do studia umožněn. O této skutečnosti bude vyrozuměn
„Výzvou k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí o ukončení studia“, která mu
bude doručena na univerzitní e-mailovou adresu.
6) V návaznosti na rozhodnutí děkana č. j. DFPR 175/2020 a vyhlášky děkana č.
33D/2020 nebudou při zápisu kontrolovány záznamy o splněných zápočtech a
zkouškách v listinném výkazu o studiu (indexu), ale bude se vycházet z výsledků
zadaných v elektronické databázi (elektronický index).
7) Ustanoveními odstavců 1 až 6 není dotčeno právo studenta na to, aby mu studijní
oddělení fakulty vyznačilo provedení zápisu též v listinném výkazu o studiu (indexu).

Čl. 2
Zápis studentů po přerušení
Osoby, kterým končí doba přerušení studia koncem akademického roku 2020/2021,
provedou zápis do akademického roku 2021/2022 v termínu a podle postupu uvedeném
v čl. 1 tohoto pokynu.

Čl. 3
Následná omluva z termínu zápisu
Studentovi, který se ve stanovené lhůtě nezapíše podle článku 1 odst. 1 až 3 tohoto
pokynu a do pěti pracovních dnů od uplynutí této lhůty se písemně neomluví děkanovi
prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nedoloží závažné důvody (zejména
zdravotní), které mu zabránily se zapsat, a nepožádá o náhradní termín zápisu ani o
přerušení studia, anebo jehož omluvu děkan nepřijme, děkan ukončí studium pro
nesplnění požadavku uvedeného v čl. 65 odst. 1 písm. j) Studijního a zkušebního řádu
ZČU.

Čl. 4
Účinnost pokynu
Tento pokyn nabývá účinnosti 1. září 2021
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