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Důležité termíny – vše níže uvedené platí až po zápisu do studia na studijním odd.  
 
1. Průkaz studenta ČVUT/ISIC 
lze vyzvednout pouze po předchozí elektronické rezervaci termínu v Kartovém centru ČVUT. 
Průkaz vyzvedávejte nejdříve v pondělí 5. 9. (platí pro zápisy v řádném termínu 29. 8. – 1. 9.).  
Pro zápisy v jiném než řádném termínu platí: nejdříve druhý pracovní den po zápisu. 
Kde: Kartové centrum ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6, boční vchod budovy Studentský dům 
 (menza za fakultou).  
Rezervace termínu pro vyzvednutí zde:  http://www.prukazy.cvut.cz 
Odkaz na web Kartového centra je i na web Portálu pro studenty a zaměstnance“ (www.fsv.cvut.cz se 
volbou vpravo v horní liště „Studenti a zaměstnanci“ mění na Portál FSv, tj. informace pro studenty a 
zaměstnance), dále volba Student, Společné informace pro bc. a mgr., Průkazy ČVUT. 
Studenti, kteří již studovali na FSv ČVUT bc. studium a ukončili je v akad. roce 21/22 a mají na 
průkazu platnost 12/2022, budou mít funkčnost průkazu po zápisu automaticky obnovenou. 
 
 
2. Heslo do studijního informačního systému ČVUT Komponenta studium (zkratka IS KOS)  
Lze získat ve stejných termínech, jako je uvedeno u průkazu studenta ČVUT – viz bod výše. 
 
Pro studenty, kteří nikdy nestudovali bc. studium na FSv ČVUT:   
Pro získání hesla je nutné znát osmimístný kód přihlášky z přijímacího řízení. Tento kód byl také 
uveden v prvním e-mailu, který jste z fakulty obdrželi, a který potvrzoval přijetí Vaší přihlášky ke 
zpracování. Postup jak heslo získat viz    https://portal.fsv.cvut.cz/vic/prvak/ 
Pro studenty, kteří již studovali bc. studium FSv ČVUT a ukončili je v 21/22: můžete si obnovit 
původní heslo ČVUT zde:  https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/heslo-cvut/   odkaz (červený vpravo): Jak 
změnit heslo 
 
Kde na Portálu FSv naleznete návod pro přidělení hesla ČVUT: Student, Společné informace pro bc. 
a mgr. studium, Informace VIC o heslech, e-mailech. 
Přímý odkaz: https://www.fsv.cvut.cz/vic/prvak/ 
 
 
3. Rozvrh 
se zobrazí 5. 9. v IS KOS (nutné heslo), až bude koncem týdne ukončen zápis všech studentů. 
Všechny předměty pro 1. semestr studia jsou již každému studentovi v IS KOS zapsány fakultou 
včetně rozvrhu.  
 
 
4. Volba konkrétního sportu u předmětu Tělesná výchova 
od 5. 9.  od 8.00 h. do 2. 10. 22 na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT www.utvs.cvut.cz 
(nutné znát heslo do IS KOS). Vaše volba sportu ani času, ve kterém si vybraný sport zvolíte, se 
 neprojeví ve Vašem rozvrhu v IS KOS.  Postup viz samostatné Pokyny pro zápis do hodin TV. 
Veškeré dotazy týkající se volby TV zasílejte pouze na ÚTVS ČVUT, nikoli na studijní odd. 
 
 
5. Zahájení výuky  19. 9. 2022 pondělí v čísle místnosti dle Vašeho rozvrhu uvedeném v IS KOS. 
 
 
6. Imatrikulace - slavnostní imatrikulace se koná v Betlémské kapli v pá 30. 9. 2022 – časový rozpis 
jednotlivých programů bude zveřejněn v průběhu září na webu Student.  
 
 
7. Vložit číslo bankovního účtu do osobních údajů v IS KOS:      do 16. 10. 2022 (nejlépe ihned při 
prvním přihlášení do KOSu) 

http://www.prukazy.cvut.cz/
http://www.fsv.cvut.cu/
https://portal.fsv.cvut.cz/
https://portal.fsv.cvut.cz/vic/prvak/
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/heslo-cvut/
https://www.fsv.cvut.cz/vic/prvak/
https://www.utvs.cvut.cz/
https://portal.fsv.cvut.cz/student/student.php
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Návod: web Student, Společné informace pro bc. a mgr, Výzvy pro studenty zahajující bc. nebo mgr. 
studium-vyplnění čísla bank. Účtu v IS KOS. 
Přímý odkaz: https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/1rocniky/vyzva09.php 
Číslo bankovního účtu je nutné pro výplatu stipendia (např. ubytovacího, prospěchového, při výjezdu 
do zahraničí aj.)  
Zároveň prosím zkontrolujte v osobních údajích v IS KOS své telefonní číslo, používáme je pro 
rychlý kontakt ze studijního odd. 
 
 
Další informace 
 
A)  Informace pro studenty na webovém portálu fakulty – stránky prosím pravidelně sledujte, je to 
hlavní cesta, kde studijní odd. zveřejňuje informace:  
www.fsv.cvut.cz, dále v horní liště odkaz „Studenti a zaměstnanci“ (tj. vstup na Portál FSv), dále 
odkaz Student. Přímý odkaz  https://portal.fsv.cvut.cz/ 
 
B) Jak kontaktovat studijní odd. 
I) osobně na přepážkách – doporučujeme, nejrychlejší způsob  
II) elektronickou komunikací prostřednictvím Helpdesk.cvut.cz – nahrazuje e-mail!   
III) telefonicky (jsou-li úřední hodiny, přednost mají studenti u přepážek studijního odd.) 
Pozor: e-maily nejsou od studentů na st. odd. přijímány, pro el. komunikací slouží výhradně Helpdesk 
Návod na Helpdesk, úřední hodiny a kontakty na studijní odd. zde: 

https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/kontakt.php 
 
C) Koleje vyřizuje Správa účel. zařízení ČVUT, Strahov. Kontakty a informace: www.suz.cvut.cz.  
 
D) Při změně čísla občanského průkazu a změny trvalého bydliště platí pro studenty povinnost ihned 
oznámit změnu na studijním odd. 
 
E) Harmonogram akademického roku 2022/23 je uveden na Portálu FSv: 
https://portal.fsv.cvut.cz/student/cal2223.pdf   Obsahuje např. termíny zkouškového období. 
 
F) Skripta lze zakoupit v prodejně Technické literatury (budova Národní technické knihovny NTK 
před fakultou), půjčit v knihovně ČVUT (též v budově NTK). Upřesnění potřebné literatury sdělí 
každý vyučující na začátku výuky. 
 
G) Uznávání zkoušek z předchozího studia  
Vyplněné uznávací archy prosím předejte přímo u zápisu nebo nejpozději do 9. 9.2022 na studijní 
odd. a to pro předměty za celé předchozí studium, nikoli pouze předměty 1. semestru. Formulář 
Uznávací arch je k dispozici na Portálu Student v části Formuláře studijního odd.  
 
H) Poplatky za studium  
Poplatek za delší studium, tj. při překročení standardní doby studia+1 rok: 26 600,- Kč za každých 
započatých 6 měsíců studia, výjimkou je obor Architektura a stavitelství, kde platí:  Kč 32 600,-. 
Podrobné info viz web FSv Student, Společné informace bc a mgr, Poplatky spojené se studiem 
 
I) Povinnost informovat zdravotní pojišťovnu 
Student je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně zahájení studia na VŠ (předat potvrzení o studiu) 
Termín: do 10 dnů od zápisu na fakultu. Upozorňujeme, že toto neprovádí škola. 
 
Informace k průběhu  studia 
A)  Studijní a zkušební řád ČVUT (dále SZŘ) obsahuje důležité informace pro průběh studia, např.:  
jak lze opakovat zkoušku + jak lze opakovat předmět + kdy je ze strany fakulty ukončováno studium. 

https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/1rocniky/vyzva09.php
https://www.fsv.cvut.cz/
https://portal.fsv.cvut.cz/
https://helpdesk.cvut.cz/secure/Dashboard.jspa
https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/kontakt.php
https://www.suz.cvut.cz/cz
https://portal.fsv.cvut.cz/student/cal2223.pdf
https://portal.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php
https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/poplatky.php
https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy#szr
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Základními studijními předpisy jsou  
1. Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ)  
2. Směrnice děkana pro realizaci stud. programů a státní závěrečné zkoušky FSv ČVUT 
Viz Portál Student, Společné informace pro bc. a mgr., Legislativa 
 
 
B) Požadavky pro postup do dalšího semestru a ročníku 
 
Důležité:   za 1. semestr prvního roku studia je nutné získat minimálně 15 kreditů. 

Jinak je studium ze strany fakulty studentovi ukončeno.  
 
Za celý 1. rok studia je nutné získat minimálně 30 kreditů, za každý další rok pak minimálně 
40 kreditů.  
Každý předmět lze zapsat dvakrát, předmět zapsaný podruhé a úspěšně neabsolvovaný znamená 
ukončení studia. Studijní plán prvních dvou ročníků je nutné splnit do třech let od zahájení studia. 
 
 
C) Termíny pro složení zkoušek a zápočtů 
Zkoušky a zápočty lze skládat nejpozději do konce zkouškového období semestru, kdy byl předmět 
zapsán. Podmínky pro splnění zápočtu a zkoušky určují vyučující jednotlivých předmětů. 
 
 
D) Zápisy do studia probíhají před každým semestrem 
Před zahájením zápisů je studentovi v IS KOS fakultou přiřazena skladba předmětů, která odpovídá 
příslušnému semestru. Student může v zápisovém období předměty individuálně měnit, např. ukončil-
li neúspěšně předmět při prvním zápisu, zapíše si jej podruhé individuálně.  
 
 
E) Členění studijního programu Stavební inženýrství (SI) do jednotlivých specializací – od 3. roč.  
Po společných prvních dvou ročnících se dělí program SI na specializace. Studenti si specializaci volí 
v průběhu 4. semestru. Překročí-li počet zájemců o určitou kapacitu specializace, přihlíží se při 
rozřazování do specializací ke studijním výsledkům za předchozí semestry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspěšné studium Vám přeje Vaše studijní oddělení 😊😊 
 
srpen 2022 

https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy#szr
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0120.php
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/legislat.php#dekan
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