Registrace předmětů v IS STAG (informace pro nově zapsané studenty)
Podle Rozhodnutí děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě č. 3/2018 ze dne 6. 6. 2018 proběhne ve dnech
10. 9. až 21. 9. 2018 registrace předmětů do zimního semestru akad. roku 2018/2019.
Registrace předmětů se provádí prostřednictvím IS STAG https://stag.slu.cz/portal/ (odkaz Předzápis/Registrace
předmětů).
Pro potřeby registrace předmětů budou připraveny rozvrhy pro zimní semestr akad. roku 2018/2019 a na webových
stránkách fakulty budou k dispozici studijní plány jednotlivých studijních programů, studijních oborů
http://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/studijni-plany.
Podrobné pokyny/návody pro provedení registrace předmětů do IS STAG jsou zveřejněny v elektronické podobě
http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=5, příp. http://www.slu.cz/fpf/cz/studenti/registrace-predmetu.
Zápis do prvního akademického roku 2018/19 bude považován za splněný, pokud student nově zapsaný do prvního
akademického roku provede nejpozději do pátku 21. 9. 2018, 14.00 hodin registraci předmětů elektronicky. Zápisový list
- část B/Přehled o zapsaných předmětech pro akad. rok 2018/19 se nevyžaduje.
Nemá-li student k datu zahájení výuky v zimním semestru prvního roku studia evidován v IS STAG žádný registrovaný
předmět, studium se mu ukončuje 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, a v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. b)
Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě,
v platném znění.
Přihlášení do IS STAG (https://stag.slu.cz)
Slezská univerzita v Opavě přešla na nový přihlašovací systém Centrální registr osob (dále jen CRO).
1. Pro přihlášení do IS STAG je třeba znát přihlašovací údaje: uživatelské jméno (username) a heslo (password).
1.1. Pokud jste již na naší škole studovali a používali CRO, pak pokračujte přihlášením na stránce https://cro.slu.cz.
Vaše přihlašovací údaje budou při jakémkoli studiu na celé škole vždy stejné.
1.1.1. Pokud si nepamatujete uživatelské jméno, pokračujte zde: https://cro.slu.cz/cro/username.aspx
1.1.2. Pokud si nepamatujete heslo, pokračujte zde: https://cro.slu.cz/cro/heslo.aspx
1.2. Pokud jste na naší škole ještě nestudovali nebo nepoužívali CRO, je potřeba se nejprve registrovat.
1.2.1. Na stránce https://cro.slu.cz je třeba kliknout na "Nemám CRO identitu. Registrace zde".
1.2.1.1.
Krok 1/4: v levé části vyberete „Jsem student a nemám CRO identitu“.
(Vyhledání univerzitního čísla - Univerzitní číslo je uvedeno v záhlaví Rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Uchazeči, kteří podali elektronickou přihlášku, jej mohou rovněž vyhledat na stránkách https://stag.slu.cz
přepnutím ze záložky „Začínáme“ na záložku „Uchazeč“, v ní je pak třeba kliknout v levém (šedém)
sloupci na odkaz „E-přihláška“. Zadat přihlašovací údaje (r.č. a iniciály) po přihlášení uvidíte univerzitní
číslo.)

1.2.1.2.
1.2.1.3.

Krok 2/4: vyplníte a potvrdíte „Odeslat údaje a získat CRO účet“.
Krok 3/4:

Obrazovka 1

Obrazovka 2

Obrazovka 3

1.3. Novým uživatelským jménem XXXXXXX a vygenerovaným heslem se budete přihlašovat do těchto
systémů:
mailserver HORDE - https://mail.fpf.slu.cz
portál STAG - https://stag.slu.cz
elearning - https://elearning.fpf.slu.cz
Při problémech se získáním CRO účtu nebo s přihlášením se do IS STAG prosím pište na
podpora@fpf.slu.cz.

Po vytvoření přihlašovacích údajů můžete začít registrovat předměty v portálu IS STAG https://stag.slu.cz

Registrace předmětů předepsaných studijním plánem daného oboru
Po přihlášení proveďte následující kroky (viz http://elearning.slu.cz/mod/resource/view.php?id=397).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Přepněte se ze záložky „Začínáme“ na záložku „Moje studium“.
Zkontrolujte své osobní údaje v záložce „Moje studium“→„Moje údaje“.
Pro provedení registrace předmětů klikněte v záložce „Moje studium“→„Předzápis“.
V levé části obrazovky klikněte na název bloku, ve kterém je zařazen předmět, který si chcete zapsat
(shoduje se s názvem bloku v tištěných studijních plánech).
V pravé části se zobrazí seznam předmětů daného bloku.
Klikněte na kód předmětu ve sloupci „Předmět“ (ne jeho „Název“).
Zobrazí se seznam jednotlivých rozvrhových akcí.
Označte checkbox (políčko) v posledním sloupci vpravo za akcí, která Vám časově vyhovuje a chcete si ji
zapsat.
Pokud je předmět realizován formou cvičení i přednášky, je třeba označit políčka u obou rozvrhových akcí.
Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.
Pokud je předmět úspěšně zapsán, zobrazí se u akcí značka - fajfka v zeleném čtverečku.
V případě, že se předmět nezdaří zapsat, zobrazí se důvod neúspěchu.
Seznam zapsaných předmětů se ukazuje také v dolní části stránky ve sloupci „Zapsáno“ zároveň s rozvrhem
„Rozvrh studenta“.

Při problémech s funkčností systému prosím pište ihned na podpora@fpf.slu.cz.
Při problémech s registrací předmětů (chybí rozvrhová akce, nedostatečná kapacita předmětu, kolize
rozvrhových akcí) prosím pište ihned na rozvrhy@fpf.slu.cz.

Registrace předmětů mimo studijní plán daného oboru
1. Přepněte se v rámci záložky „Předzápis“ ze záložky „Struktura studijního plánu“ na záložku „Vyhledat
předmět“.
2. V horní části obrazovky vyplňte jednu nebo více položek z „Katedra“, „Zkratka předmětu“, „Název
předmětu“.
V nevyplněných polích ponechte znak %, jedná se o tzv. zástupný znak, tj. pokud chcete např. nalézt
všechny předměty pojednávající o databázích, pak vyplňte do názvu %databáze%.
Předmět je také možno vybrat předem z tištěné verze studijních plánů, které jste získali při zápisu do studia.
3. Klikněte na tlačítko „Vyhledat“.
V pravé části obrazovky se zobrazí všechny předměty odpovídající zadaným kritériím.
4. Klikněte na kód předmětu ve sloupci „Předmět“ (ne jeho „Název“)
Zobrazí se seznam jednotlivých rozvrhových akcí.
5. Označte checkbox (políčko) v posledním sloupci vpravo za akcí, která Vám časově vyhovuje a chcete si ji
zapsat.
Pokud je předmět realizován formou cvičení i přednášky, je třeba označit políčka u obou rozvrhových akcí.
6. Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.
Pokud je předmět úspěšně zapsán, zobrazí se u akcí značka - fajfka v zeleném čtverečku.
V případě, že se předmět nezdaří zapsat, zobrazí se důvod neúspěchu.
Seznam zapsaných předmětů se ukazuje také v dolní části stránky ve sloupci „Zapsáno“ zároveň s rozvrhem
„Rozvrh studenta“.
Odhlášení z IS STAG
V pravém horním rohu je tlačítko „Odhlásit se“.

Tento návod je možno nalézt ve složce pro akad. rok 2018/19 na http://www.slu.cz/fpf/cz/studenti/registracepredmetu.

