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                         VYHLÁŠKA DĚKANKY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE             č. 1VD/921/2014 
 

ZÁPIS  DO  LETNÍHO  SEMESTRU  AKADEMICKÉHO  ROKU 
2013/2014 

A) ZÁPIS PŘEDMĚTŮ STUDENTEM V IS KOS    po 27. 1. 2014 – čt 13. 2. 2014 

B) ZÁPIS DO STUDIA STUDIJNÍM ODDĚLENÍM     

C) OPRAVY ZÁPISU PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU 
Pro pokračování ve studiu musí být všichni studenti bakalářského a magisterského studia zapsáni do 
letního semestru. Pro studenty v prvním roce studia platí povinnost získat minimální počet kreditů 
nutný pro pokračování ve studiu (bc.: 15, mgr.: 20).   

 

A)  ZÁPIS PŘEDMĚTŮ STUDENTEM V IS KOS 

Možnost přidat nebo zrušit předmět bez poplatku. 
Možnost sestavit svůj osobní časový rozvrh. 

● Přístup k zápisu předmětů v IS KOS:  27. 1. 2014 (pondělí) od 16.00 h. – 13. 2. 2014   
         (čtvrtek) do 15.00 h. 
 

● Přístup k tvorbě rozvrhu v IS KOS:  28. 1. 2014 (úterý) pro první vlnu  - 13. 2. 2014  
     (čtvrtek) do 15.00 h 
 

Zápis do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů 
s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry. První skupině s nejvyšší 
hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen 28 1. 2014. Velikost vlny 
bude nastavena na 20% studentů fakulty 
Výpočet váženého počtu kreditů pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet 
hodnot (4-ZNAMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 
C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se 
nehodnotí). 
Organizace postupného otevírání přístupu do rozvrhu: 
KOS v nočním zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, 
kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů. 
Noční zpracování probíhá od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto nočním 
zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají 
v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou. 
Přístup bude rozdělen do 5 vln v období od úterý 28. 1. ráno do soboty 1. 2. 2014 ráno. Od 
pondělí 3. 2. od 9 hodin bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili 
podmínky pro zápis do dalšího semestru. 
 
Při zahájení zápisů mají všichni studenti v IS KOS rezervovaný rozvrh povinných předmětů 
v souladu s předepsaným studijním plánem. Při zápisu do LS studentem individuálně 
nastavený rozvrh nepropadá, žádná lhůta k propadnutí rozvrhu není v KOS nastavena. 
 
Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý nově připsaný předmět do rozvrhu 
zapsat, musí si v každém případě předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení 
řádných zápisů (13.2.) bude kapacita rozvrhu upravena a v období opravy zápisu si student 
předmět do rozvrhu zapíše. 
 
Zápis do hodin tělesné výchovy: Student si zapisuje do KOSu a indexu daný kód předmětu, 
dále je nutné od 3.2.2014 zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www. utvs.cvut.cz 
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B)   ZÁPIS DO STUDIA STUDIJNÍM ODDĚLENÍM FAKULTY 

Studijní oddělení provede automaticky zápis všem studentům, kteří do 13. 2. provedli v IS 
KOS „kontrolu zápisu“. Postup při kontrole: záložka Předměty, záložka Zapsané předměty, 
tlačítko Kontrola zápisu. K zápisu do LS se studenti nedostavují osobně na studijní odd.. 

Neprovede-li student v IS KOS kontrolu zápisu do 13.2. 15.00 hod., budou mu v IS KOS 
zrušeny rozvrhové rezervace všech předmětů. 

13.2.2014 je poslední den zápisu v řádném termínu. Studenti, kteří do tohoto data neprovedli 
v IS KOS „kontrolu zápisu“, nebudou v řádném termínu studijním oddělením v IS KOS 
zapsáni. Mohou se k zápisu osobně dostavit na studijní odd. v prvním týdnu výuky, tento zápis 
mimo řádný termín podléhá poplatku Kč 500,-. 
 
Studenti 4. ročníku bakalářských programů, kteří si zapisují předmět Bakalářská práce (dále BP), 
jsou povinni předat na studijní oddělení do 13. 2. 2014 formulář Přihláška k BP (k dispozici na webu 
FSv). V opačném případě bude zápis BP studijním odd. v KOS studentovi zrušen. 
Při nesplnění podmínky pro zápis BP k 13. 2. 2014 (pro složení předmětů je možno využít celé 
zkouškové období do 14. 2.) je nutné přihlášku k BP odevzdat na studijní odd. nejpozději do 21.2.2014. 
Při tomto dodatečném odevzdání přihlášky k BP bude studijním oddělení předmět BP zapsán do IS 
KOS bez poplatku  
 
Studenti 2. ročníku magisterských oborů C, B, X, Q, A (Konstrukce pozemních staveb, Budovy a 
prostředí, Inteligentní budovy, Integrální bezpečnost staveb, Architektura a stavitelství), kteří si 
zapisují předmět Diplomová práce (dále DP), jsou povinni předat na studijní odd. do 13. 2. 2014 
formulář Přihláška k DP z důvodu zajištění konzultantů DP (k dispozici na webu FSv). V opačném 
případě bude zápis DP studijním oddělení v KOS studentovi zrušen.  
 
Ve dnech 3. 2.  -  13. 2. 2014 platí následující  úřední hodiny studijního oddělení: 

Pondělí 8.30 – 11.00  
Úterý 8.30 – 11.00 13.00 – 15.30 
Středa 8.30 – 11.00  
Čtvrtek 8.30 – 11.00 13.00 – 15.00 
Pátek 8.30 – 11.00  

 
 

C)  OPRAVY  ZÁPISU PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU 

Možnost připsat nebo zrušit zapsaný předmět na studijním odd. za poplatek (Kč 60,- za předmět, viz 
Příkaz rektora 3/2013).  
Možnost upravit v IS KOS svůj osobní časový rozvrh zapsaných předmětů. 
 

●   17. 2. 2014   –   28. 2. 2014 
na studijním oddělení fakulty (změna předmětů): v těchto úředních hodinách: 

Pondělí 8.30 – 11.00  
Úterý 8.30 – 11.00 13.00 – 15.30 
Středa 8.30 – 11.00  
Čtvrtek 8.30 – 11.00 13.00 – 15.00 
Pátek 8.30 – 11.00  

v IS KOS (změna rozvrhu): 17.2.2014 od 7.00 hod. – 28.2.2014 do 11.00 hod. 

Zápis předmětu Bakalářské práce probíhá na studijním oddělení bezplatně ještě v prvním týdnu výuky 
(do 21. 2.), neboť je možné získávat kredity nutné pro zápis bakalářské práce až do konce zkouškového 
období, tj. do 14. 2. 2014. 
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Zápis ostatních předmětů v prvním a druhém týdnu výuky a zápis předmětu Bakalářská práce ve 
druhém týdnu výuky podléhá poplatku.  
Pokud student žádá o změnu zápisu volitelného předmětu, jehož rozvrh byl katedrou oznámen až po 13. únoru 
2014 a studentovi tento nový rozvrh koliduje s již zapsanými předměty, bude studentovi prominut poplatek za 
zrušení/připsání předmětu. V těchto případech si student vyzvedne na studijním oddělení žádost o prominutí 
poplatku, na kterou katedra potvrdí pozdější vypsání rozvrhu. 
 
 

Po uplynutí 2. týdne výuky letního semestru, tj. od 28.2.2014 11.00 hod. se všechny zapsané 
předměty stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu. 
 
Studenti jsou povinni vepsat do průkazu o studiu (index) všechny předměty letního semestru 
zapsané v IS KOS k datu 28.2.2014. 
 
 
 
 
            prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r. 
10. ledna 2014           proděkan pro pedagogickou činnost  


