Kód:
Druh:
Název:
Organizační
závaznost:
Datum vydání:
Účinnost:

Vydává:
Zpracoval:
Spolupracoval:
Počet stran:
Počet příloh:
Rozdělovník:

RD/07/17
Rozhodnutí děkana
Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2017/2018 a
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2017/2018
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
4. 5. 2017
21. 8. – 28. 8. 2017

Předběžný zápis předmětů kombinovaného
studia pro zimní semestr
1. 9. – 30. 9. 2017
Elektronický zápis do vyšších ročníků
1. 9. – 4. 9. 2017
Kroužkový předběžný zápis prezenčního studia
pro zimní semestr
15. 9. – 17. 9. 2017
Předběžný zápis sportovních aktivit a
nesplněných předmětů z předchozího ročníku
prezenčního studia pro zimní semestr
12. 1. – 18. 1. 2018
Předběžný zápis předmětů kombinovaného
studia pro letní semestr
19. 1. – 22. 1. 2018
Kroužkový předběžný zápis prezenčního studia
pro letní semestr
26. 1. – 28. 1. 2018
Předběžný zápis sportovních aktivit a
nesplněných předmětů z předchozího ročníku
prezenčního studia pro letní semestr
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan FAI UTB ve Zlíně
doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D., proděkan pro bakalářské a magisterské studium
Marcela Sklenářová, DiS.
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Studenti FAI UTB ve Zlíně – bakalářské a navazující magisterské
studium

Podpis
oprávněné osoby:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Rozhodnutí děkana upravuje předběžné zápisy (dále jen „předzápisy“) a zápisy studentů
bakalářského a navazujícího magisterského studia do dalšího ročníku na Fakultě aplikované
informatiky (dále jen FAI) pro akademický rok 2017/2018. Rozhodnutí se netýká zápisů a
předzápisů studentů 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia pro
zimní semestr.
Článek 2
Kontrola studia
Studenti jsou povinni si zkontrolovat své studijní výsledky, tedy:
 zkontrolovat před elektronickým zápisem do vyššího ročníku, zda souhlasí údaje
v informačním systému IS/STAG se studijním plánem. Kontrolu lze provést na
webových stránkách: https://stag.utb.cz/portal/,
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sjednat co nejdříve nápravu případných nesrovnalostí. Opravu údajů zajišťují vyučující
příslušného předmětu. Kontakty na vyučující jsou uveřejněny na adrese:
http://www.utb.cz/fai; Telefonní seznam. Mezní termín zápočtů a zkoušek
akademického roku 2016/2017 je 30. 8. 2017.
Článek 3
Předzápis - kombinovaná forma studia

Každý student kombinované formy studia je povinen zúčastnit se předzápisu pro
akademický rok 2017/2018.
Předzápis pro akademický rok 2017/2018 bude pro studenty kombinované formy studia
probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na adrese https://stag.utb.cz/portal/
pod volbou „Moje studium – Předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG
(uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.
Předzápis do akademického roku 2017/2018 bude probíhat na FAI v období:
 pro zimní semestr: 21. 8. 2017 7:00 hodin - 28. 8. 2017 23:59 hodin,
 pro letní semestr:
12. 1. 2018 7:00 hodin - 18. 1. 2018 23:59 hodin.
V rámci předzápisu si student zapíše všechny předměty, které bude studovat v nadcházejícím
semestru akademického roku 2017/2018, tedy:
 předměty, které doposud neukončil, a mají rozvrh v nadcházejícím semestru,
 předměty povinné i povinně volitelné (vč. následující úrovně cizího jazyka),
 zvolené předměty z bloku nepovinně volitelných předmětů.
Každý student se při předzápisu řídí studijním plánem svého oboru. Studijní plány jsou
dostupné na internetových stránkách: www.utb.cz/fai; Chci studovat; Studijní plány
Přímý odkaz: http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/studijni-plany-1
Článek 4
Kroužkový předzápis - prezenční forma studia
Každý student prezenční formy studia je povinen zúčastnit se kroužkového předzápisu
pro akademický rok 2017/2018.
Kroužkový předzápis pro akademický rok 2017/2018 bude pro studenty prezenční formy studia
probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na https://stag.utb.cz/portal/ pod
volbou „Moje studium – Kroužkový předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG
(uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.
Kroužkový předzápis do akademického roku 2017/2018 bude probíhat na FAI v období:
 bakalářské studium:
pro zimní semestr: 1. 9. 2017 9:00 hodin - 4. 9. 2017 21:00 hodin,
pro letní semestr: 19. 1. 2018 9:00 hodin - 22. 1. 2018 21:00 hodin.
 navazující magisterské studium:
pro zimní semestr: 1. 9. 2017 10:00 hodin - 4. 9. 2017 21:00 hodin,
pro letní semestr: 19. 1. 2018 10:00 hodin - 22. 1. 2018 21:00 hodin.
Student si zvolí jeden kroužek. Zápisem tohoto kroužku se automaticky zapíší všechny jeho
rozvrhové akce.
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Článek 5
Předzápis sportovních aktivit – prezenční forma studia
Předzápis sportovních aktivit pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia, prezenční
formy studia proběhne současně s ostatními fakultami v období:
 pro zimní semestr: 15. 9. 2017 7:00 - 17. 9. 2017 23:59 hodin,
 pro letní semestr:
26. 1. 2018 7:00 - 28. 1. 2018 23:59 hodin.
V tomto období si studenti mohou doplnit i ostatní předměty: cizí jazyky, volitelné předměty a
předměty nesplněné z předchozího ročníku.
Článek 6
Elektronický zápis do vyšších ročníků
Zápis do vyšších ročníků (netýká se prvního ročníku) do akademického roku 2017/2018 se
uskuteční v období od 1. 9. 2017 12:00 hodin do 30. 9. 2017 23:59 hodin pouze přes webové
rozhraní z adresy: https://stag.utb.cz/portal/ (po přihlášení). Pro studenty je povinný a plně
nahrazuje osobní účast studenta u zápisu či zápis v zastoupení.
Přihlášení studenta do systému a provedení zápisu je akt jednorázový, který není možno
opakovat. Jeho provedení ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem bude kontrolováno
studijním oddělením, které údaje vytiskne na zápisovém listu. Potvrzení o studiu na
akademický rok 2017/2018 bude studentovi vydáno až po zápisu do akademického roku.
Zápis do akademického roku 2017/2018 bude umožněn pouze těm studentům, kteří na
základě svých uzavřených studijních výsledků za akademický rok 2016/2017 splnili
podmínky pro postup do vyššího ročníku (viz článek 7, 8 tohoto rozhodnutí).
Článek 7
Podmínky pro pokračování ve studiu v bakalářském studijním programu
Zápis do 2. roku bakalářského studia
Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 1. roku studia je získání minimálně 30
kreditů. Student, který splnil tuto podmínku, si zapíše do 2. roku studia:
 všechny nezakončené povinné a povinně volitelné předměty 1. roku studia,
 povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 2. roku studia do
maximálního počtu 75 zapsaných kreditů.
Při dosažení méně než 30 kreditů bude studentovi ukončeno studium dle § 56 odst. l písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách, dále jen „zákon“). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68
zákona.
Zápis do 3. roku bakalářského studia
Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 2. roku studia je získání minimálně 80
kreditů za 1. a 2. rok studia, přičemž musí mít splněny všechny povinnosti z 1. ročníku.
Student, který splnil tyto podmínky, si zapíše do 3. roku studia:
 všechny nezakončené povinné a povinně volitelné předměty 2. roku studia,
 povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 3. roku studia.
Při dosažení méně než 80 kreditů bude studentovi ukončeno studium dle § 56 odst. l písm. b)
zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.
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Zápis do 4. (rozvolněného) roku bakalářského studia
Podmínkou pro ukončení bakalářského studijního programu je dosažení 180 kreditů. Pokud
student nesplnil tuto podmínku, zapíše si do 4. roku studia všechny nezakončené povinné a
povinně volitelné předměty 3. roku studia. Podmínkou pro zápis do 4. roku bakalářského studia
– rozvolněného, jsou úspěšně dokončené předměty 2. roku studia (výjimku schvaluje děkan
fakulty).
Více viz Příloha 1: Grafické znázornění podmínek pro pokračování ve studiu v bakalářském
studijním programu
Článek 8
Podmínky pro pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu
Zápis do 2. roku navazujícího magisterského studia
Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 1. roku navazujícího magisterského studia
je získání minimálně 30 kreditů. Student, který splnil tuto podmínku, si zapíše do 2. roku
studia:
 všechny nezakončené povinné a povinně volitelné předměty 1. roku studia,
 povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 2. roku studia.
Při dosažení méně než 30 kreditů bude studentovi ukončeno studium dle § 56 odst. l písm. b)
zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.
Zápis do 3. roku navazujícího magisterského studia - rozvolněného
Podmínkou pro uzavření navazujícího magisterského studijního programu je získání alespoň
120 kreditů. Pokud student neukončil navazující magisterský studijní program, zapíše si do
dalšího roku studia navazujícího magisterského studijního programu všechny neukončené
předměty. Podmínkou pro zápis do 3. (rozvolněného) roku navazujícího magisterského studia,
jsou úspěšně dokončené předměty 1. roku studia (výjimku schvaluje děkan fakulty).
Více viz Příloha 2: Grafické znázornění podmínek pro pokračování ve studiu v navazujícím
magisterském studijním programu
Článek 9
Žádost o zanechání studia
Zanechání studia doporučujeme studentům, kteří nemají nárok postoupit do dalšího roku studia
ani opakovat ročník. Student doručí na studijní oddělení FAI UTB ve Zlíně vyplněnou Žádost,
Protokol o vyrovnání závazků a průkaz studenta (čipovou kartu).
Žádost je dostupná na internetových stránkách http://www.utb.cz/fai; Intranet FAI; Pro
studenty; Formuláře pro studenty; Pro studenty Bc. a Mgr. Studia; Formuláře studijního
oddělení.
Přímý odkaz: http://www.utb.cz/file/14848/
Protokol o vyrovnání závazků je k dispozici na adrese: http://www.utb.cz/file/15319/
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Článek 10
Závěrečná ustanovení
Zápisem ke studiu nebo zápisem do další části studia se studijní plán studenta stává závazným.
Ve výjimečných případech lze požádat studijní oddělení o změnu do 14 dnů od zahájení výuky
v příslušném semestru.
Za nestandardní zápis (elektronický) a předzápis do ročníku, tj. mimořádný zápis nebo
předzápis v jiném termínu, než je stanoveno fakultou, je ve smyslu směrnice kvestora UTB
– Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů, v platném znění,
vybírána úhrada. Poplatky nelze hradit na studijním oddělení, hotovost přijímá pokladna UTB
(U13, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín) v úředních hodinách.
Zahájení výuky v akademickém roce 2017/2018 je pro všechny ročníky prezenční formy
studia 18. 9. 2017. Zahájení výuky v kombinované formě studia bude upřesněno v rozvrzích
pro jednotlivé ročníky.
Zápis i předzápis předmětů musí být proveden v souladu s aktuálními učeními plány pro
akademický rok 2017/2018 a to včetně neukončených předmětů.

…………………………………..
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
děkan FAI
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Příloha 1: Grafické znázornění podmínek pro pokračování ve studiu
v bakalářských studijních programech
Zápis do 1. ročníku bakalářského studijního programu
Kontrola po 1. semestru
Ko: Kr ≥ 10
Student pokračuje do LS

Ko: Kr < 10
Vyloučení ze studia

Kontrola po 1. roce studia
Ko: Kr ≥ 30
Student pokračuje do 2. ročníku
Z: všechny neukončené předměty 1. ročníku a předměty 2. ročníku do
maximálního počtu 75 zapsaných kreditů

Ko: Kr < 30
Vyloučení ze studia

Kontrola po 2. roce studia
Ko: Kr < 80
Vyloučení ze studia

Ko: Všechny předměty 1. ročníku ukončené a
zároveň Kr ≥ 80
Student pokr. do 3. roku studia
Z: všechny neukončené předměty 2. ročníku a
předměty 3. ročníku do celkového počtu
minimálně 60 zapsaných kreditů

Ko: Kr ≥ 80 a
zároveň
neukončené
všechny předměty
1. ročníku
Vyloučení ze studia

Kontrola po 3. roce studia
Ko: Všechny předměty 3. ročníku
ukončené a zároveň Kr ≥ 180
Student pokračuje
ke SZZ bakalář. studia

Ko: všechny předměty 2. ročníku
ukončené a zároveň Kr ≤ 180
Student pokr. do 4. roku studia
Z: všechny předměty 3. ročníku

Ko: Neukončené všechny
předměty 2. ročníku
Vyloučení ze studia

Kontrola po 4. roce studia
Ko: Kr ≥ 180
Student pokračuje ke SZZ
bakalářského studia

Ko: Kr < 180
Vyloučení ze studia

Vysvětlivky:
Ko: Splněné kritérium při kontrole studia
Kr: Počet kreditů
Z: Předměty, které si student zapíše do následujícího akademického roku studia.
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Příloha 2: Grafické znázornění podmínek pro pokračování ve studiu
v navazujících magisterských studijních programech
Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu
Kontrola po 1. semestru
Ko: Kr ≥ 10
Student pokračuje do LS

Ko: Kr < 10
Vyloučení ze studia

Kontrola po 1. roce studia
Ko: Kr ≥ 30
Student pokračuje do 2. ročníku
Z: všechny neukončené předměty 1. ročníku a předměty 2. ročníku

Ko: Kr < 30
Vyloučení ze studia

Kontrola po 2. roce studia
Ko: Všechny předměty 2. ročníku
ukončené a zároveň Kr ≥ 120
Student pokračuje
ke SZZ navazujícího magisterského
studia

Ko: všechny předměty 1. ročníku
ukončené a zároveň Kr ≤ 120
Student pokračuje do 3. roku studia
Z: všechny předměty 2. ročníku

Ko: Neukončené
předměty 1. ročníku
Vyloučení ze studia

Kontrola po 3. roce studia
Ko: Kr ≥ 120
Student pokračuje ke SZZ
navazujícího magisterského
studia

Ko: Kr < 120
Vyloučení ze studia

Vysvětlivky:
Ko: Splněné kritérium při kontrole studia
Kr: Počet kreditů
Z: Předměty, které si student zapíše do následujícího akademického roku studia.
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