
VYHLÁŠKA ŘEDITELE 
k realizaci zápisu do akademického roku 2014/2015 

pro studenty 
bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského 

studijního programu Matematika 

Zápis do 1. ročníků: 
• Zápis předmětů a zápis na rozvrhové akce pro zimní semestr akademického roku 2014/2015 provede 

uchazeč přijatý ke studiu ve stanovených termínech: 
1. kolo přijímacího řízení: 

o 1. 9. 2014 přes internet nebo v den zápisu 2. 9. 2014 v počítačové učebně MÚ (bakalářské obory 
Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná matematika) 

o 1. 9.- 2. 9. 2014 přes internet nebo v den zápisu 3. 9. 2014 v počítačové učebně MÚ (bakalářské 
obory Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a Obecná matematika, navazující 
magisterské obory Matematická analýza a Aplikovaná matematika) 

2. kolo přijímacího řízení: 
o 14. 9. - 15. 9. 2014 přes internet nebo v den zápisu 16. 9. 2014 v počítačové učebně MÚ 

(bakalářské obory Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná matematika) 
o 14. 9. -16. 9. 2014 přes internet nebo v den zápisu 17. 9. 2014 v počítačové učebně MÚ (ostatní 

studijní obory) 
• Zápis předmětů a zápis na rozvrhové akce se provádí elektronicky prostřednictvím portálu IS STAG 

http:/ stag.slu .cz (odkaz Moje studium/Předzápis). 

• Na webové stránce MÚ budou k dispozici rozvrhy hodin pro zimní semestr akademického roku 2014/2015 
http://www.slu.cz/ math/ cz/ studium/ rozvrhy, studijní plány jednotlivých oborů naleznete na adrese 
http://www.slu.cz/ math/ cz/ studium/studijni-programy-a-obory. 

• Zápis do 1. ročníku bude probíhat ve výše uvedených termínech vždy od 9.00 hod. v učebně Rl. Bližší 
pokyny podá pracovnice studijního oddělení MÚ v den konání zápisu. 

• K zápisu si přijatí uchazeči donesou: 
a) občanský průkaz, 

b) 1 fotografie (pro zhotovení identifikační karty studenta) , 
c) úředně ověřený opis maturitního vysvědčení (opis maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací). 

Zápis do 2. - 5. ročníků: 
• Zápis předmětů a zápis na rozvrhové akce pro zimní semestr akademického roku 2014/2015 provede 

student 2. -S. ročníku v termínu: 
o 4. 9. -12. 9. 2014 přes internet nebo v počítačové učebně MÚ. 

• Zápis předmětů a zápis na rozvrhové akce se provádí elektronicky prostřednictvím portálu IS STAG 
http:/stag.slu.cz (odkaz Moje studium/Předzápis). 

• Na webové stránce MÚ budou k dispozici rozvrhy hodin pro zimní semestr akademického roku 2014/2015 
http://www.slu.cz/ math/ cz/ studium/ rozvrhy, studijní plány jednotlivých oborů naleznete na adrese 
http://www.slu.cz/math/cz/studium/studijni-programy-a-obory. 

• Kontrola studia za akademický rok 2013/ 2014 bude probíhat současně se zápisem do akademického roku 
2014/2015. 

• Kontrola studia bude považována za uzavřenou a zápis za splněný, pokud student nejpozději do 12. 9. 2014 
do 14.00 hod. doručí na studijní oddělení MÚ (dveře č. 16) tyto doklady: 
a) zkontrolovaný a vlastnoručně podepsaný Zápisový list A (přehled o vykonaných zkouškách za 

akademický rok 2013/2014) vytištěný z portálu IS STAG http:/ stag.slu.cz (odkaz Moje studium/PrŢbŊh 
studia/ záložka Známky a zápočty/Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2013/2014), 

b) zkontrolovaný a vlastnoručně podepsaný Zápisový list B (přehled o zapsaných předmětech pro zimní 
semestr akademického roku 2014/2015) vytištěný z portálu IS STAG http:/ stag.slu.cz (odkaz Moje 
studium/PrŢbŊh studia/ záložka Známky a zápočty/Tisk zápisového listu B pro ak. rok 2014/2015), 

c) výkaz o studiu na VŠ (index), pokud byl studentovi při zápise do studia vydán (platí pro studenty, kteří 
se zapsali ke studiu v akademickém roce 2012/ 2013 a dříve). 



Upozornění: 

• Zápis předmětů a zápis na rozvrhové akce se provádí pouze pro zimní semestr akademického roku 
2014/2015. 

• Změny v zápise předmětů pro zimní semestr akademického roku 2014/2015 nelze po absolvování 
zápisu provádět. 

• Matematický ústav si vyhrazuje právo zápis předmětu studentovi zrušit v případě nedostatečného počtu 
studentů, kteří si daný předmět v rámci zápisu zaregistrují. V tomto případě si student může zaregistrovat 
jiný předmět. 

• Nedostaví-li se student k zápisu do akademického roku 2014/2015 nebo k zápisu do akademického roku 
2014/ 2015 v náhradním termínu a do pěti pracovních dnů se neomluví, přestává být studentem podle § 56 
odst. 1 písm. b) zákona č. 111/ 1998 Sb. , o vysokých školách. 

• Podle čl. 9 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v OpavŊ, v platném znění, se na zápočty 
nebo zkoušky neevidované v informačním systému STAG nejpozději k datu kontroly splnění studijních 
povinností pohlíží jako na nevykonané. 

• Podrobné návody pro provedení zápisu předmětů , zápisu na rozvrhové akce a ovládání portálu IS STAG 
naleznete na adrese http:/ / elearning.slu.cz/course/view.php?id=5 

V OpavŊ dne12.06.2014 

I 

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 
ředitel Matematického ústavu v OpavŊ 




