Důležité informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího
magisterského studia v akademickém roce 2019/2020
Vážení uchazeči o studium,
sděluji Vám, že řádný zápis studentů navržených k přijetí do 1. ročníku prezenčního i
kombinovaného studia v akademickém roce 2019/2020 všech studijních programů se uskuteční ve
dnech 28. – 30. srpna 2019 v Aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského10, Olomouc dle
zveřejněného harmonogramu viz https://www.ff.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/#c10323
Pozvánky k zápisu se nezasílají.
NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený obor (případně obory), prosím,
potvrďte v Elektronické přihlášce – Přehled přihlášek.
Potvrzení proveďte tlačítkem umístěným v řádku Operace u příslušného oboru, na který jste byli
přijati. Tento údaj má čistě informační charakter pro studijní oddělení (pro přehled uvolněných míst a
případnou možnost přijetí dalšího uchazeče v pořadí).
K zápisu si s sebou přineste:
1) uchazeči o bakalářské studium - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
uchazeči o navazující studium - úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu – u
absolventů FF UP stačí kopie bez ověření (bez doložení úředně ověřené kopie uvedeného
dokumentu přímo u zápisu nebude moci být ověřena poslední podmínka pro přidělení
rozhodnutí o přijetí a uchazeč tak nebude moci být zapsán do studia);
2) průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou
identifikaci uchazeče s fotografií;
3) 1ks fotografie rozměru 3,5 x 4,5 cm (současné – ne starší jednoho roku);
4) všechna potvrzení* (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebuje jako doklad o tom,
že jste se stali studenty VŠ - v den zápisu vám budou vydávána potvrzení o studiu –
potvrzovány průkazy na slevu v hromadné dopravě a potvrzení pro Správu sociálního
zabezpečení, které si však musíte sami opatřit (jen prezenční forma studia);
5) vyplněný evidenční list* studenta;
6) vyplněný formulář o bezpečnosti práce*;
7) vytištěné potvrzení o převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu*
8) vytištěný souhlas se zpracováním osobních údajů*
* Všechny dokumenty najdete ke stažení zde: https://www.ff.upol.cz/studujte-u-nas/prijimacirizeni/#c10323
Zastupitelnost při zápisu
K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné
oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí o přijetí a zápisem
ke studiu. Plná moc musí být úředně ověřená! Zmocněnec musí být k zápisu vybaven k převzetí
rozhodnutí stejnými dokumenty jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti a
předkládá vyplněný formulář plné moci *.
V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném řádném termínu zápisu, pohlíží se
na toto jeho chování jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit. Uchazeč se stává podle § 61 odst.
1 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), studentem dnem zápisu do studia.
Dle Studijního a zkušebního řádu čl. 13 osoba, která nemůže provést zápis ve stanoveném období,
může požádat o náhradní termín, a to nejpozději poslední den v období stanoveném pro zápis.
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Pokud o náhradní termín nepožádá, případně neprovede-li zápis v určeném náhradním termínu, její
právo zápisu do studia zaniká. Na uvolněné místo bude obratem přijat další uchazeč!
Důležité upozornění pro uchazeče, kteří skládají maturitu v září 2019 a pro uchazeče, kteří skládají
státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 2019
Na základě písemné omluvy (poštou či e-mailem na adresu marketa.kucharikova@upol.cz) zaslané
nejpozději do 30. 8. 2019 bude takový uchazeč zařazen na seznam k náhradnímu termínu zápisu.
Tento
seznam
uchazečů
bude
zveřejněn
6.
9.
2019
na
webové
adrese:
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c10323
Náhradní termín zápisu je stanoven na 12. 9. 2019.
Uchazeč bakalářského studia, který z důvodu konání maturity v zářijovém termínu nebude moci
nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení (nebo potvrzení o úspěšném ukončení středoškolského vzdělání s maturitou ze své SŠ),
nemůže být ke studiu zapsán. Uchazeč navazujícího studia, který z důvodu konání státní zkoušky
v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně
ověřenou kopii bakalářského diplomu (nebo potvrzení o úspěšném ukončení bakalářského studia
státní zkouškou ze své VŠ), nemůže být ke studiu zapsán.
Ve výjimečných případech (skládání zkoušek až po 12. 9.), lze uchazeče po domluvě s ved. SO FF
zapsat ještě 19. 9. 2019, tento termín je však s ohledem na zahájení zimního semestru (23. 9.)
konečný.
Průkaz studenta
Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia;
uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod
studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.
Na Univerzitě Palackého v Olomouci se žádost o vystavení průkazu studenta podává elektronicky.
Po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro
akademický rok 2019/2020 si uchazeč otevře na adrese https://prihlaska.upol.cz svou elektronickou
přihlášku pod stejnými přihlašovacími údaji, které použil při prvním přihlášení.
V menu Výběr karty se zobrazí studentovi formulář s výběrem možných průkazů studenta
(identifikačních karet - dále IK) a student si zvolí z nabídky jednu z variant. Po zvolení typu IK a
nahrání fotografie žádost o IK odešle potvrzením ve stejném formuláři. Pro vydání IK je nutné
zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním žádosti. Po zaplacení poplatků spojených s výběrem IK
již nelze změnit typ IK.
Platební údaje se zobrazí studentovi rovněž v menu Výběr karty – část Platby. Podrobné instrukce
k zaplacení, k vyplnění žádosti a veškeré informace o termínu vyzvednutí průkazu budou
zveřejněny na adrese https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/.
Ubytování na VŠ kolejích
Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠ koleji, naleznou potřebné informace k podání žádosti
na http://www.skm.upol.cz.
Zahájení výuky
Výuka v zimním semestru bude zahájena 23. září 2019. Student si zapisuje předměty do
elektronického informačního systému STAG (Studijní agenda). Informace o zápisu předmětů budou
studentům sděleny u zápisu. Elektronický zápis předmětů na zimní semestr akademického roku
2019/2020 pro bakalářské studium bude zahájen 4. září 2019 v 9.00 hodin, pro navazující
magisterské studium 10. září 2019 v 9.00 hodin.
Studijní
plány
všech
oborů
jsou
zveřejněny
na
webové
stránce
fakulty:
http://www.ff.upol.cz/studenti/studium/st-plany-a-predmety/
Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.
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