
Zápis předmětů do studijního plánu výhradně prostřednictvím SIS 

 
 

Zápis do předmětů začal v SISu v pondělí 9. února v 10 hodin a skončí v pátek 27. 
února ve 14 hodin. Studenti z jiných fakult se budou moci do předmětů FSV UK  
zapisovat od pondělí 16. února – 10.00 hod.      
 
 
Pravidla pro organizaci studia na FSV UK obsahují v článku 14 tato ustanovení:  
 
„7. V případě, že student neprovede registraci do předmětů z omluvitelných důvodů 
(zejm. zdravotních) může podat žádost děkanovi o úřední registraci předmětů. Tuto 
žádost je možné podat nejpozději do konce šestého týdne výuky příslušného semestru.“ 
 
„8. Obdobně je možné žádat ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) děkana o výmaz 
registrace předmětů. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne 
zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o 
výmaz předmětu je souhlas garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student 
se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní 
důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně 
nemocnicí.“  
 
 
V případě žádosti o dodatečnou registraci či výmaz je potřeba na žádosti dodat 
souhlas garanta. Garanti oborů budou souhlasit s výmazem předmětu pouze u žádostí, 
které budou obsahovat důvody odpovídající výše uvedeným bodům z Pravidel 
organizace studia na FSV UK. U zdravotních důvodů musí student přiložit k žádosti 
příslušné dokumenty. Garanti nebudou schvalovat žádosti, kde bude student uvádět, že 
výmaz požaduje z časových důvodů apod.. Každý student má k dispozici tři zápisové 
týdny, aby si dostatečně rozmyslel, kolik předmětů je schopen v průběhu semestru 
zvládnout. Na začátku semestru ví, jaké povinnosti je nutné zvládnout pro absolvování 
předmětu. Pedagog je povinen informovat studenty o těchto povinnostech 
prostřednictvím sylabu předmětu v SISu.    
 
Každý student se zapisuje k předmětům v SISu dle kódů, které odpovídají studijnímu 
plánu pro jeho ročník. Jen tak se mu bude předmět správně objevovat v SISu 
v přehledu splněných studijních povinností.  
 
Studenti, buďte prosím kolegiální!!! Když jste zapsaní do předmětu, kde jsou studenti 
na čekací listině, tak se z předmětu škrtněte hned, jakmile se rozhodnete, že si předmět 
nezapíšete. Ať spolužák z čekací listiny ví, že se dostal mezi řádně zapsané studenty. 
Není vhodné nechávat škrtnutí předmětu až na úplně poslední den zápisového období. 
Každý semestr také zažíváme (zvláště u povinně volitelných předmětů), že student se 
zapíše do nějakého předmětu, ale vůbec na něj nezačne chodit, z předmětu se ovšem 
neškrtne, čímž ale zablokuje zápis svého spolužáka, který tak zůstal na čekací listině 
(platí hlavně pro semináře).        

     

       V Praze dne 11. 2. 2015           

                                            PhDr. Ing. Petr Soukup -  proděkan  pro studijní záležitosti      


