
HARMONOGRAM REGISTRACÍ A ZÁPISŮ PŘEDMĚTŮ NA LETNÍ SEMESTR 2020/2021 

Registrace - 4. až 26. ledna 2021 

Registrace předmětů probíhají v období. 

1. kolo - Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. – 1. až 4. února 2021 

Automatizovaný zápis zaregistrovaných povinných předmětů (předměty I. třídy) proběhne 1. února 2021. 

Předměty I. třídy: předměty zařazené do skupin oboru/programu cP, fJP, fP, fJP2, fJPO, fJV, oJ1, oJ2, oJBP, oP, cTVS1, do skupin 
hlavní specializace cP, fP, oP, hP, oB1, hB1, oB2, hB2 a do skupin vedlejší specializace sP, sK, sZ, sR, sB1. 

Zaregistrované předměty I. třídy, které nebyly zapsány v rámci automatizovaného zápisu, si mohou studenti zapsat 
v rámci individuálních ručních zápisů. Pro jednotlivé skupiny studentů podle semestru studia bude zápis předmětů 
zpřístupněn v období uvedeném v následující tabulce (uvedená dřívější hodina se týká studentů, kteří nejpozději do 
31. ledna 2021 vyplnili předmětovou anketu, týká se všech kol zápisů). 
 

Studenti bakalářského 
studia v 

Studenti navazujícího 
magisterského studia v 

Začátek individuálních ručních 
zápisů 1. kola 

Konec individuálních ručních 
zápisů 1. kola 

6. a vyšším semestru 4. a vyšším semestru úterý 2. února 8:00/9:00 hod. 

čtvrtek 4. února 23:59 hod. 
4. a 5. semestru 3. semestru úterý 2. února 16:00/17:00 hod. 

3. semestru 1. a 2. semestru středa 3. února 12:00/13:00 hod. 

1. a 2. semestru  čtvrtek 4. února 8:00/9:00 hod. 

 
2. kolo - Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II. – 5. až 9. února 2021 

Automatizovaný zápis zaregistrovaných volitelných předmětů programů/oborů/specializací (předměty II. třídy) 
proběhne 5. února 2021. 

Předměty II. třídy: předměty zařazené do skupin oboru/programu cEX1, cINF, cEXI, cME, cHU, cEK, cFU, cEKH, cOJA, fV, oJ, oV, 
oV2, do skupin hl. specializace cJA2, cEXA, oV, hJ, hV, oV1, hV1, oV2, hV2, oV3, hV3 a do skupin vedl. specializace sV, sV1, sV2, sV3. 

Zaregistrované předměty I. a II. třídy, které nebyly zapsány v rámci automatizovaných zápisů v 1. a 2. kole nebo 
individuálních ručních zápisů v 1. kole, si mohou studenti zapsat v rámci individuálních ručních zápisů ve 2. kole. Pro 
jednotlivé skupiny studentů podle semestru studia bude zápis zpřístupněn v období uvedeném v následující tabulce. 
 

Studenti bakalářského 
studia v 

Studenti navazujícího 
magisterského studia v 

Začátek individuálních ručních 
zápisů 2. kola 

Konec individuálních ručních 
zápisů 2. kola 

6. a vyšším semestru 4. a vyšším semestru sobota 6. února 8:00/9:00 hod. 

úterý 9. února 23:59 hod. 
4. a 5. semestru 3. semestru sobota 6. února 16:00/17:00 hod. 

3. semestru 1. a 2. semestru pondělí 8. února 12:00/13:00 hod. 

1. a 2. semestru  úterý 9. února 8:00/9:00 hod. 

3. kolo - Zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů – 10. až 13. února 2021 

Automatizovaný zápis všech zaregistrovaných předmětů proběhne 10. února 2021. 

V tomto kole lze zapisovat všechny předměty, tedy předměty tříd I., II. a skupin cVB, cVM, cVV, cVOL, cVOR a cTVS2), 
a to registrované i neregistrované. 

Pro jednotlivé skupiny studentů podle semestru studia bude zápis zpřístupněn v období uvedeném v následující 
tabulce 

Studenti bakalářského 
studia v 

Studenti navazujícího 
magisterského studia v 

Začátek individuálních ručních 
zápisů 3. kola 

Konec individuálních 
ručních zápisů 3. kola 

6. a vyšším semestru 4. a vyšším semestru čtvrtek 11. února 8:00/9:00 hod. 

sobota 13. února 23:59 hod. 
4. a 5. semestru 3. semestru čtvrtek 11. února 16:00/17:00 hod. 

3. semestru 1. a 2. semestru pátek 12. února 12:00/13:00 hod. 

1. a 2. semestru  sobota 13. února 8:00/9:00 hod. 
 

Změny v rozvrhu studentů 

Pro dodatečné úpravy rozvrhu probíhají dále zápisy 1. týden výuky, a to od 15. do 19. února 2021. 

Rušení předmětů zapsaných v rámci automatizovaných zápisů je v každém kole zápisů možné pouze po předchozím 
zápisu jiných předmětů v minimálně stejném počtu kreditů (celkový počet kreditů ze zapsaných předmětů nesmí 
klesnout pod počet kreditů z předmětů zapsaných v rámci automatizovaných zápisů!).  


