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článek 1
r

Úvodní ustanovení
v souladu sči. 13, 14 a 15 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských
studijnich programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění (dále jen Studijní a zkušební řád),
stanovuji následující postup pro provedení kontroly studia za akad. rok 2018/2019, zápisu (registraci)
předmětů do zimniho semestru akad. roku 2019/2020 a zápisu do akad. roku 2019/2020 studentů
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Článek 2
Obecné pokyny
1) Termín splnění studijních povinností za akad. rok 2018/2019 byl harmonogramem akademického
roku stanoven na 31. 8. 2019.
2) Kontrola studia za akad. rok 2018/2019, zápis (registrace) předmětů do zimního semestru akad. roku
2019/2020 v IS SU a zápis do akad. roku 2019/2020, který není zápisem do prvního akademického
roku, proběhne od 9. 9. 2019 od 17:00 hod. do 20. 9. 2019 do 14:00 hod.

článek 3
Zápis (registrace) předmětů
1) Zápis (registrace) předmětů se provádí prostřednictvím IS SU (https;//is.slu.cz).
2) Pro potřeby zápisu (registrace) předmětů budou připraveny rozvrhy pro zimní semestr akad. roku
2019/2020 a na webových stránkách fakulty budou k dispozici studijní plány jednotlivých studijních
programů, studijních oborů (http ://www. slu. cz/fvp/cz/sostudii ní pian v).
3) Podrobné pokyny/návody pro provedení zápisu (registrace) předmětů do IS SU jsou zveřejněny
v elektronické podobě (https://is.slu.cz/napoveda/student/registrace).

Článek 4
Kontrola studia
1) Kontrola studia za akademický rok 2018/2019 bude probíhat v úředních hodinách na studijním
oddělení fakulty, Bezručovo nám. 885/14, Opava.
2) Student je povinen provést kontrolu studia osobně. Může si také zvolit zmocněnce, který své
zmocnění k zastoupení prokazuje originálem písemné plné moci.
3) Kontrola studia bude považována za uzavřenou, jestliže se student nebo zmocněnec nejpozději do
pátku 20. 9. 2019 do 14:00 hodin dostaví na studijní oddělení fakulty a odevzdá vytištěný,
zkontrolovaný a vlastnoručně podepsaný Zápisový list - část A/Přehled o vykonaných
zkouškách za akademický rok 2018/2019 se záznamy o splněných povinnostech, rozhodnými pro
kontrolu studia za akademický rok 2018/2019. Zápisový list-ěást A lze vytisknout po přihlášení na
portál lhttps://stag.slu.cz/portal/l.

Článek 5
Zápis do akademického roku
1) Zápis do akademického roku 2019/2020, který není zápisem do prvního akademického roku, bude
probíhat v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty, Bezruěovo nám. 885/14, Opava.
2) Zápis do akademického roku 2019/2020 student provádí osobně. Může si také zvolit zmocněnce,
který své zmocnění k zastoupení prokazuje originálem písemné plné moci.
3) Zápisový list pro akad. rok 2019/2020 je nutné vytisknout v PC učebně, Bezručovo nám. 885/14,
Opava.
4) Zápis do akademického roku 2019/2020 bude považován za splněný, jestliže se student nebo
zmocněnec nejpozději do pátku 20. 9. 2019 do 14.00 hodin dostaví na studijní oddělení fakulty
a odevzdá Zápisový list pro akad. rok 2019/2020.
5) Nedostaví-li se student k zápisu do akademického roku v řádném, ani 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 a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.zákon“).
6) Zápis do prvního akademického roku 2019/2020 bude považován za splněný, pokud student nově
zapsaný do prvního akademického roku provede nejpozději do pátku 20. 9. 2019 do 14.00 hodin
registraci předmětů elektronicky.

7) Nemá-li student k datu zahájení výuky v zimním semestru prvního roku studia evidován v IS SU
žádný zapsaný (registrovaný) předmět, studium se mu ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona
v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. b) Studijního a zkušebního řádu.

Článek 6
Změny v zápisu (registraci) předmětů
Změny v zápisu (registraci) předmětů do zimního semestru akad. roku 2019/2020 nelze po 20. 9. 2019
provádět.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 1. 9. 2019.
2) Toto rozhodnutí nabývá účinností dne 1. 9. 2019.
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