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V Praze dne 9. října 2017 

 
Vážené studentky, vážení studenti, 
 
v tomto mailu najdete informace o tom, jaké jsou vaše možnosti pro zápis do dalšího ročníku studia, 
pokud jste tento zápis nesvedli provést v termínech daných závazným Harmonogramem 
akademického roku fakulty. 
 
Předem musím upozornit, že i náhradní zápis může úspěšně proběhnout pouze v případě, kdy máte 
v SIS alespoň minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku. Jinak vás fakulta do vyššího 
ročníku zapsat nemůže. 
 
Vzhledem k novým předpisům, zavazujícím fakultu k novému způsobu realizace tzv. náhradního 
zápisu, věnujte prosím pozornost níže uvedenému, jakkoliv jde o postup zatím bohužel poněkud 
krkolomný. 

1. V nejbližších hodinách vám přijde ještě jeden mail ze SIS - bude mít v názvu, že jde o VÝZVU K 
ZÁPISU V NÁHRADNÍM TERMÍNU a bude opatřen autorizovaným elektronickým podpisem. 
Text výzvy je generován z podkladů Rektorátu UK a fakulty v něm mohou měnit pouze něco 
(jen data a odkaz na harmonogram); nedokázali jsme do něj tedy včlenit některá, podle nás 
nutná, vysvětlení. (Ani to, že „úsekem studia“ je myšlen ročník studia.) 

2. Zmíněná VÝZVA je nicméně právně závazná - pokud do termínu v ní uvedeném 
neprovedete náhradní zápis, fakulta vám bude nucena ukončit studium. 

3. Náhradní zápis je stanoven na středu 25. října 2017 v úředních hodinách studijního oddělení 
(14:00-17:30). Nicméně pokud máte dostatek kreditů, můžete už od tohoto pátku 13. října 
požádat v SIS klasicky o kontrolu a o postoupení do dalšího ročníku - bude-li z pohledu 
referentky vše v pořádku, “překlopí” vás do dalšího ročníku, vy to během několika dní uvidíte 
SIS a na studijní oddělení v daném termínu náhradního zápisu již osobně nemusíte. Tento 
postup velmi doporučujeme, je snazší a efektivnější pro vás i pro studijní oddělení. 

4. Nově je také od 1. října 2017 zrušena povinnost studentů vyšších ročníků odevzdávat 
referentce po zápisu podepsaný evidenční list (omlouváme se, toto v manuálech ještě 
nemáme upraveno); pro potvrzení o studiu se tedy v případě potřeby můžete dostavit ihned 
poté, co budete postoupeni do vyššího ročníku (pochopitelně v úředních hodinách). 

 
Doufám, že je postup vysvětlen srozumitelně, a pokud ne, prosím, ozvěte se mi. 
 
Katka Volná, vedoucí studijního oddělení 
 

 
 


