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Průběh registrace studentů do vyučování
1. Student si vybere na základě svého zařazení (studijní program, ročník, specializace) a rozvrhu
studijní skupinu. Toto neplatí pro studenty prvních ročníků bakalářských programů, kteří
budou zařazeni do studijních skupin – volba skupiny se jich nyní netýká.
2. Studentovi bude skupina zapsána/schválena.
3. Studentovi bude přiřazeno vyučování na základě volby skupiny.
4. Student si zaregistruje vyučování dříve nesplněných předmětů.
5. Student může provést změnu vyučování dle možností jednotlivých vyučování bez závislosti na
studijní skupině.
6. Student si zaregistruje volitelné předměty.

Harmonogram registrace studentů
Událost

Od

Do

Zveřejnění rozvrhu
učitelům

01.09.2022 0:00

Zveřejnění rozvrhu
studentům

04.09.2022 0:00

Volba st. skupiny

Poznámka

Student vidí rozvrhy
studijních skupin, dle
kterých si vybere rozvrh.

Bc / 1.r

Studijní skupinu mají přiřazenou

Bc / 2.r

06.09.2022 13:00

Bc / 3.r

06.09.2022 14:00

Student si registruje
07.09.2022 23:59 skupinu dle nastaveného
zařazení.
07.09.2022 23:59

Bc / 4.r

06.09.2022 15:00

07.09.2022 23:59

Mg / 1.r

06.09.2022 16:00

07.09.2022 23:59

Mg / 2.r

06.09.2022 17:00

07.09.2022 23:59

Doplnění kapacit
vyučujícím a kontrola
kapacit rozvrhářem

08.09.2022 0:00

10.09.2022 8:00 Učitelé doplní kapacity
vyučování dle počtu
studentů ve skupinách.
Případně doplní limity pro
repetenty, jiné fakulty
(svobodné předměty).

Generování rozvrhu
P, PV předmětů

10.09.2022 8:00

12.09.2022 0:00 Studentovi bude potvrzena
zvolené studijní skupina.
Studentovi bude
zaregistrováno vyučování
předmětů rozvrhu zvolené
st. skupiny, které má v EI.

Registrace vyučování
P, PV předmětů

Bc / 1.r

13.09.2022 09:00

ZS + 4 dny

Bc / 2.r

13.09.2022 11:00

ZS + 4 dny

Bc / 3.r

13.09.2022 13:00

ZS + 4 dny

Bc / 4.r

13.09.2022 15:00

ZS + 4 dny

Mg / 1.r

13.09.2022 17:00

ZS + 4 dny

Mg / 2.r

13.09.2022 19:00

ZS + 4 dny

PhD

13.09.2022 09:00

ZS + 4 dny

2

Student si registruje
vyučování předmětů, které
má zapsané a nejsou v
rozvrhu jeho studijní
skupiny, např. nesplněný
předmět z předchozího
studia.
Student musí mít předmět
zapsaný v elektronickém
indexu.
Student si musí registrovat

Přechod FAST
všechny rozvrhové
jednotky (cv, př atd.).
*** Student nemůže měnit
automatickou registraci P
a PV předmětů. ***
Změna registrace
vyučování P, PV předmětů

Registrace V předmětů

15.09.2022 0:00

16.09.2022 0:00
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16.09.2022 0:00 *** Student může měnit
automatickou registraci P
a PV předmětů pokud to
vyučování umožní. ***
Student vidí všechna
vyučování svých předmětů
nejen v rozvrhu své studijní
skupiny. Může se pokusit o
změnu vyučování.
Kontroluje se nastavené
minimum. IS VUT neumožní
odregistrování, pokud by
počet klesl pod nastavené
minimum.
ZS + 14 dní
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Volba studijní skupiny
Volbu studijní skupiny neprovádí studenti 1. ročníků bakalářských programů!
Student si volí jednu ze studijních skupin, která odpovídá jeho zařazení. Volbu provede na základě
rozvrhu studijní skupiny ve „Studis“ v nabídce „Volba studijní skupiny“ (obr. 1). V nabídce má
dostupný seznam skupin, odkaz na rozvrh a seznam přihlášených studentů.

Obr. č. 1: Seznam studijních skupin studenta

Volba studijní skupiny je podmíněna potvrzením pokynů BOZP (obr. 2). Student musí zadat souhlas
elektronicky na portálu VUT. Pokud souhlas nemá, zobrazí se v modulu „Volba studijní skupiny“
následující zpráva.

Obr. č. 2: Nedostupná volba při neprovedeném souhlasu s BOZP

Souhlas student zadá na portálu VUT v nabídce „BOZP“ (obr. 3). Pokud je prohlášení v době
registrace platné.
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Obr. č. 3: Informace o platnosti prohlášení BOZP

V opačném případě musí student elektronicky prohlášení potvrdit. Nejdříve je nutné potvrdit
přečtení dokumentu a následně potvrdit prohlášení (obr. 4).

Obr. č. 4: Formulář pro zadání prohlášení o BOZP

Potvrzení registrace skupiny
Zvolená skupiny bude studentovi v IS VUT potvrzena (obr. 5). Následně uvidí nový stav ohledně
zápisu studijní skupiny.

Obr. č. 5: Informace o zapsané studijní skupině

Vyučování studijní skupiny
Na základě provedené volby bude studentovi centrálně v IS VUT zaregistrováno vyučování studijní
skupiny. Registrace se promítne do jeho individuálního rozvrhu.

Rozvrh
Student má dostupné prohlížení rozvrhů v samostatné nabídce „Rozvrhy“. Může si zobrazit dostupné
rozvrhy předmětů, místnosti, studijních a přednáškových skupin (obr. 6).
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Obr. č. 6: Výběr studijní skupiny pro zobrazení rozvrhu

Individuální rozvrh studenta
Na základě volby studijní skupiny bude studentovi přiřazen rozvrh. Registrace bude provedena
centrálně po skončení volby studijních skupin. Pokud neproběhla registrace vyučování studijní
skupiny, je „Individuální rozvrh prázdný“ (obr. 7).

Obr. č. 7: Individuální rozvrh studenta před generováním

Po provedené centrální registraci by měl rozvrh studenta odpovídat rozvrhu jeho studijní skupiny
v průniku se zapsanými předměty. Tj. ve svém rozvrhu uvidí pouze vyučování své studijní skupiny
pouze pro předměty, které si zapsal (má je ve svém elektronickém indexu).
V každém vyučování je umístěn odkaz na:
•
•
•

kartu předmětu,
kartu učitele,
odkaz na výukový seminář MS Teams.

Doplňující informace s poznámkou se zobrazí v bublině při nájezdu na vyučování.
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Obr. č. 8: Individuální rozvrh studenta pro generování rozvrhu

Registrace vyučování
Provádí všichni studenti, tedy případně i studenti 1. ročníků bakalářských programů!
Jedná se o registraci vyučování, která nejsou v rozvrhu studijní skupiny. Je to vyučování předmětů,
která má student zapsaná jako nesplněné povinnost z předchozích AR, případně předměty, které si
zapsal nad rámec studijního plánu. Nejedná se o volitelné předměty.
Registraci vyučování provádí samostatně v modulu „Registrace vyučování“. Registrace vyučování je
spuštěna pouze pro předměty povinné a povinně volitelné. Student vidí současně i rozvrh své studijní
skupiny, aby se mohl vyhnout kolizím. Tento rozvrh nemůže měnit!
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Obr. č. 9: Registrace vyučování předmětu BAA010

Registrace volitelných předmětů
Registrace volitelných předmětů bude spuštěna po skončení registrace povinných a povinně
volitelných předmětů. Student provádí současně registraci předmětů, které v daném okamžiku nemá
ve svém elektronickém indexu. Následně provede student registraci vyučování. Obě registrace
(registrace volitelných předmětů a registrace vyučování) jsou povinné pro zápis předmětu do
elektronického indexu.

Obr. č. 10: Registrace volitelného předmětu s podmínkou registrace vyučování

Doplnění registrace vyučování pro volitelný předmět student provede po registraci předmětu.
V modulu „Registrace vyučování“ si zvolí dopovídají vyučování (obr. 9). Opět vidí celý svůj rozvrh, aby
se mohl vyhnout kolizím. Na obr. 10 je zobrazeno vyučování, ve kterém není nastavená kapacita
studentů. Takové vyučování neumožňuje registraci studentům. Je nutné požádat učitele ohledně
změny limitu.
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Obr. č. 11: Registrace vyučování pro volitelný předmět
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