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Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku:
rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř,
děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
ředitelka SKM UP,
vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP,
ASC UP,
vedoucí zaměstnanci EO RUP a PMO RUP, ORV UP, PTO UP,
Archivu UP,
Právní oddělení UP,
Oddělení interního auditu a kontroly UP,
Oddělení organizace a řízení UP.
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Společný příkaz rektora UP, děkanek a děkanů fakult UP
k zajištění předzápisu do Informačního systému STAG
v akademickém roce 2010/2011
1. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením Studijního a zkušebního řádu UP o evidenci studijní agendy studentů
UP vydávám společně s děkany tento příkaz, který
stanoví časový harmonogram a způsob předzápisu
studentů UP do Informačního systému STAG v akademickém roce 2010/2011.

2. Harmonogram předzápisu
a) Pověření pracovníci na fakultách doplní (upřesní)
předměty do STAGu nejpozději jeden pracovní
den před zahájením předzápisu na fakultě.
b) Pověření pracovníci fakult zadají do STAGu rozvrh pro daný semestr nejpozději jeden pracovní
den před zahájením předzápisu na fakultě.
c) Pověření pracovníci na fakultách zajistí zařazení
studentů do skupin – nastavení špičky předzápisu.
d) Příslušný proděkan zodpovědný za STAG (dále
jen proděkan) oznámí administrátorovi STAGu
(ing. Kvasničková nebo RNDr. Rogl) e-mailem, že
rozvrh je do STAGu v požadovaném termínu zaveden, a že skupiny studentů pro špičky předzápisu jsou zavedeny. Proděkan za tuto skutečnost
odpovídá.
e) Proděkani stanoví učebny (předzapisovací místa)
pro jednotlivé fakulty. Správci sítí jednotlivých
fakult zajistí na těchto místech instalaci klienta
a ověří jeho funkčnost. Proděkani oznámí předzapisovací místa administrátorovi nejpozději týden
před zahájením předzápisu na fakultě. Rovněž
do stejného data seznámí studenty s předzapisovacími místy, harmonogramem a formou předzápisu.
f) Administrátor otevře pro fakulty předzápis podle výše uvedeného harmonogramu na základě
e-mailu proděkana, že ve STAGu je zaveden rozvrh pro daný semestr.
g) Po uplynutí času určeného pro předzápis bude
tento uzavřen vždy ve 24:00 hodin posledního
dne. Přístup na předzapisovací místa ve volné
dny, bude-li, zajistí proděkani.
h) Předzápis bude probíhat prostřednictvím Portálu
UP, internetu (tzv. modré stránky) a klienta z učeben. Jako přednostní způsob předzápisu je určen
Portál UP, bližší informace k předzápisu pro studenty UP jsou k dispozici na http://predzapis.
upol.cz.

2.1. Harmonogram předzápisu na zimní semestr
(ZS) akademického roku 2010/2011
a) Předzápis LF bude probíhat od 21. 6. 2010
do 16. 9. 2010 včetně, vnitřní členění je následující:
• 2. a vyšší ročníky 1. etapa od 29. 6. 2010
8:00 hod. do 16. 9. 2010,
• 2. a vyšší ročníky 2. etapa od 2. 8. 2010
8:00 hod. do 16. 9. 2010,
• 1. ročníky od 3. 9. 2010 od 8:00 hod. do
16. 9. 2010,
• studenti vyjíždějící na zahraniční studijní
pobyty od 21. 6. 2010 od 8:00 hod.
do 28. 6 do 15:00 a od 29. 6. 2010 8:00 hod.
do 16. 9. 2010.
b) Předzápis FZV bude probíhat od 28. 6. 2010
do 16. 9. 2010 včetně, vnitřní členění je následující:
• 2. a vyšší ročníky: od 28. 6. 2010 (9:00 hod.)
do 16. 9. 2010,
• 1. ročníky:
od 3. 9. 2010 (9:00 hod.)
do 16. 9. 2010,
c) Předzápis PF bude probíhat od 3. 9. 2010
do 19. 9. 2010 včetně, vnitřní členění je následující:
• 1. ročníky:
od 3. 9. 2010, 8:00 hod.
do 19. 9. 2010,
• 5. ročník:
od 7. 9. 2010, 8:00 hod.
do 19. 9. 2010,
• 4. ročník:
od 8. 9. 2010, 8:00 hod.
do 19. 9. 2010,
• 3. ročníky:
od 9. 9. 2010, 8:00 hod.
do 19. 9. 2010,
• 2. ročníky:
od 10. 9. 2010, 8:00 hod.
do 19. 9. 2010.
d) Předzápis CMTF, FF, PřF, PdF a FTK bude
probíhat od 8. 7. 2010 do 1. 10. 2010 podle následujícího harmonogramu:
• Pro 4. a vyšší ročníky je předzápis stanoven od 8. 7. 2010 8:00 hod. do 1. 10. 2010.
• Pro 3. ročníky je předzápis stanoven
od 8. 7. 2010 10:00 hod. do 1. 10. 2010.
• Pro 2. ročníky bakalářského studia je předzápis stanoven od 8. 7. 2010 12:00 hod.
do 1. 10. 2010.
• Pro 2. ročníky navazujícího magisterského
studia a magisterského studia je předzápis stanoven od 8. 7. 2010 14:00 hod.
do 1. 10. 2010.
• Pro 1. ročníky bakalářského studia a magisterského studia je předzápis stanoven
od 1. 9. 2010 8:00 hod. do 1. 10. 2010.
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• Pro 1. ročníky navazujícího magisterského
studia je předzápis stanoven od 13. 9. 2010
8:00 hod. do 1. 10. 2010.

2.2. Harmonogram předzápisu na letní semestr
(LS) akademického roku 2010/2011
a) Předzápis LF a FZV bude probíhat
od 13. 12. 2010 8:00 hod. do 10. 2. 2011 včetně.
b) Předzápis PF bude probíhat od 25. 1. 2011
do 13. 2. 2011 včetně, vnitřní členění je následující:
• 4. ročník: od 25. 1. 2011, 8:00 hod.
do 13. 2. 2011,
• 3. ročníky: od 26. 1. 2011, 8:00 hod.
do 13. 2. 2011,
• 2. ročníky: od 27. 1. 2011, 8:00 hod.
do 13. 2. 2011,
• 1. ročníky: od 28. 1. 2011, 8:00 hod.
do 13. 2. 2011.
c) Předzápis CMTF, FF, PřF, PdF a FTK bude
probíhat od 24. 1. 2011 do 25. 2. 2011 podle
následujícího harmonogramu:
• Pro 4. a vyšší ročníky je předzápis stanoven od 24. 1. 2011 8:00 hod. do 25. 2. 2011.
• Pro 3. ročníky je předzápis stanoven
od 24. 1. 2011 10:00 hod. do 25. 2. 2011.
• Pro 2. ročníky bakalářského studia je předzápis stanoven od 24. 1. 2011 12:00 hod.
do 25. 2. 2011.

• Pro 2. ročníky navazujícího magisterského
studia a magisterského studia je předzápis stanoven od 24. 1. 2011 14:00 hod.
do 25. 2. 2011.
• Pro 1. ročníky bakalářského studia je předzápis stanoven od 24. 1. 2011 16:00 hod.
do 25. 2. 2011.
• Pro 1. ročníky navazujícího magisterského
studia a magisterského studia je předzápis stanoven od 24. 1. 2011 18:00 hod.
do 25. 2. 2011.

3. Závěrečná ustanovení
a) Časový harmonogram a způsob předzápisu je závazný pro všechny studenty a pracovníky, kteří
jsou činní v předzápisu.
b) Za dodržení tohoto příkazu jsou odpovědní proděkani.
c) Případné mimořádné situace řeší proděkani operativně s ing. Kvasničkovou nebo RNDr. Roglem.
d) Tento příkaz nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a děkanů fakult UP a účinnosti
dnem jeho zveřejnění na oﬁciálních internetových
stránkách UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 7. května 2010

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r. .....................................................................................
rektor UP
RNDr. Ivana Vlková, Th.D., v. r. ..................................................................................................
děkanka CMTF
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., v. r. .........................................................................................
děkan FF
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., v. r. .........................................................................................
děkan LF
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., v. r. ...........................................................................................
děkan PřF
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., v. r. .................................................................................
děkanka PdF
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. .........................................................................................
děkan FTK
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., v. r. ...................................................................................
děkanka PF
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., v. r. ......................................................................................
děkanka FZV

