Informace pro uchazeče, kteří zahájí bakalářské studium v akademickém roce
2017/2018 v plzeňské části fakulty
Zápis do studia a potvrzení o studiu

K zápisu se dostavte podle pokynů uvedených v pozvánce, kterou jste dostal(a) poštou na svoji
doručovací adresu.
K zápisu si přineste všechny vyplněné formuláře, ve kterých potřebujete potvrdit studium (např.
formuláře pro výplatu sociální dávky, průkazy na studentské slevy apod.). Při zápisu také můžete
vyplnit potřebný počet potvrzení o studiu na formuláři fakulty. Všechny vyplněné formuláře Vám
budou při zápisu potvrzené bezplatně. V průběhu akademického roku se další potvrzení o studiu
vydává za poplatek podle platného sazebníku ZČU.
Při zápisu do studia budete kromě vlastního zápisu také seznámeni s organizací studia na fakultě
a univerzitě a s nejdůležitějšími studijními předpisy.
Identifikační karta studenta ZČU (tzv. JIS karta)

Doporučujeme Vám v průběhu srpna požádat elektronicky o vystavení tzv. JIS karty. JIS karta je
identifikační průkaz studenta, který budete potřebovat od počátku svého studia. Bez JIS karty nebo
tzv. sdružené JIS+PK karty nemůže student uplatnit slevu na městskou dopravu v Plzni, nemůže
kupovat obědy v menze za dotované studentské ceny ani využívat služby univerzitní knihovny
a studovny.
Informace o JIS kartě a elektronickou žádost o její vystavení najdete na adrese: www.jis.zcu.cz
O vydání JIS karty se žádá pouze elektronicky, při podání žádosti budete potřebovat svoji fotografii
v elektronické verzi. Přesně požadavky na elektronickou fotografii a další informace k JIS kartě
najdete na výše uvedené webové adrese. Po podání žádosti o vystavení karty se pak na uvedené
webové adrese také dozvíte, kdy bude Vaše karta připravená k vyzvednutí. Při vydání JIS karty se
zároveň podle pokynů příslušného pracovníka zaregistrujete do informačního systému ZČU
(vytvoření konta ORION) a získáte tím přístup do tzv. portálu ZČU. Přístup do portálu ZČU je
nutnou podmínkou pro studium na ZČU.
Potvrzení pro Plzeňské městské dopravní podniky (sleva na městskou dopravu v Plzni)

Fakulty ZČU neposkytují „papírové“ potvrzení o studiu pro Plzeňské městské dopravní podniky
(PMDP). Jedinou možností, jak získat nárok na zlevněné jízdné v PMDP, je tzv. spárování JIS
karty s Plzeňskou kartou (pokud již Plzeňskou kartu vlastníte) nebo vlastnictví sdružené
JIS+PK karty. Spárování samostatné JIS karty a samostatné Plzeňské karty se provádí na
speciálních kioscích umístěných na ZČU. Podrobné informace najdete na adrese:
http://support.zcu.cz/index.php/Elektronick%C3%A9_potvrzen%C3%AD_o_studiu
V případě sdružené JIS+PK karty (tj. jedna společná karta) není spárování nutné - informace
o studiu majitele karty je do dopravních podniků předávána automaticky po celou dobu studia.
Rozvrh předmětů v akademickém roce 2017/2018 a zahájení výuky

Studenti přijatí do 1. ročníku bakalářského studia na FEK neprovádějí předzápis předmětů. Rozvrh
Vám sestaví studijní oddělení po Vašem zápisu do studia. Více informací k rozvrhu se dozvíte
u zápisu. Konečnou verzi Vašeho rozvrhu budete mít k dispozici na webových stránkách ZČU
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(Portál ZČU). Postup pro zobrazení Vašeho individuálního rozvrhu najdete v aktualitách na webové
stránce www.fek.zcu.cz až v týdnu před zahájením výuky.
Výuka v zimním semestru začíná ve středu 20. 9. a končí v úterý 19. 12. 2017. Harmonogram
akademického roku 2017/18 je zveřejněn na adrese:
https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=FileName
&idname=IDInternet&id=4603
Informační brožura o studiu – pro rok 2016/17

Na adrese https://info-studium.zcu.cz/WEB/2017-2018/index.html je dostupná elektronická brožura
ke studiu na ZČU v akademickém roce 2017/18. V brožuře najdete mimo jiné: rozdělení výukových
časů, budovy ZČU (jejich zkratky, umístění a plánky – budete to potřebovat pro orientaci ve
svém rozvrhu), seznam všech fakult ZČU, u každé fakulty studijní plány všech oborů a anotace
předmětů. Můžete se zde rychle seznámit se studijním plánem svého oboru.
Tělesná výchova a sport na ZČU

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS) nabízí všem studentům ZČU volitelný předmět KTS/TV –
Tělesná výchova, ve kterém se studenti mohou zaměřit na různé sportovní specializace. Je možné
si předmět zapsat na oba semestry nebo pouze na jeden semestr (zimní nebo letní). Rozvrhová akce
se koná v rozsahu 1x týdně 2 hod., počet kreditů: 1 kredit. Tělocvik si zájemci zapíší u zápisu.
V rámci předmětu KTS/TV je možné si vybrat sportovní specializaci. KTS dále nabízí sportovní
kurzy. Oproti hodinám TV na ZŠ a SŠ mají studenti možnost vybrat si pohybovou aktivitu, která je
jim nejbližší.
Sportovní specializace:
badminton, basketbal, bodyforming, florbal, fotbal, frisbee, házená, jogging, judo-sebeobrana, kondiční posilování,
lyžování-běžecké, lyžování-sjezdové, plavání, plavání pro neplavce, sebeobrana pro ženy, sportovní lezení, softball,
tenis, volejbal, plavání zdravotní a zdravotní tělesná výchova (vyrovnávací a protahovací cvičení, poúrazové stavy,
rekonvalescence). Za splnění zápočtových požadavků z vybrané specializace získá student 1 KREDIT.
Kurzy:
Během studia si student může zapisovat následující kurzy:
ZLK – základní letní kurz – (srpen) – sportovní pobyt ve VS UK v Horním Poříčí – výuka, zdokonalování a turnaje
(softbal, tenis, volejbal, beachvolejbal, basketbal, fotbal, frisbee, florbal, horolezectví, vodáctví, plavání, nohejbal aj.)
ZZK – základní zimní kurz – (leden a březen) – výuka a zdokonalování na sjezdových a běžeckých lyžích a snowboardu
(ČR, Rakousko, Itálie)
KS – sportovní kurzy – např: -horská kola – v ČR i v zahraničí, vodní turistika, horolezení, beach volejbal (Itálie),
inline, turistika, judo, discgolf, tanec, šerm atd.
Za splnění zápočtových požadavků kurzu získá student 2 KREDITY.

Veškeré informace o KTS a nabídce sportovních aktivit najdete na www.kts.zcu.cz.
Další informace a univerzitní e-mail

U zápisu se dozvíte další důležité informace ke svému studiu, podmínky pro postup do dalšího
ročníku a absolvování celého studia. Základní informace dostanete u zápisu v písemné formě.
Je důležité, abyste během svého studia pravidelně sledovali e-maily, které Vám budou zasílány na
Vaši univerzitní e-mailovou adresu (případně si můžete nastavit přeposílání na jinou adresu).
Prostřednictvím e-mailů Vám budou zasílány informace ke studijní oblasti a budete informováni
o dění na fakultě a univerzitě. Univerzitní e-mailovou adresu získáte při vyzvednutí JIS karty, kdy
se budete registrovat do univerzitního portálu a bude Vám vytvořené konto ORION.
S dotazy ke studiu se můžete obrátit na svoji studijní referentku při zápisu nebo v úředních
hodinách studijního oddělení.
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