
ZÁPIS DO STUDIA  POKYNY 
 

DOKLAD O VZDĚLÁNÍ  

Doklad o dosaženém vzdělání odevzdejte paní referentce při zápisu 

(neplatí pro ty, kteří již doklad odevzdali dříve). 

ZÁPISOVÝ  LIST    OBDRŽÍTE PO PŘÍCHODU  

Vyplněný zápisový list odevzdejte při zápisu paní referentce. 

FAKULTNÍ KUPÓN  

Při zápisu obdržíte zdarma fakultní kupón.  

POTVRZENÍ O STUDIU     OBDRŽÍTE PO PŘÍCHODU  

Vyplněný formulář po předložení fakultního kupónu Vám bude potvrzen 

pracovníkem studijního oddělení. 

Po Vaší evidenci, převedení do stavu Student Pedagogické fakulty UK a po 

Vašem zaregistrování do SIS (Studijního informačního systému) si budete 

moci vytisknout potvrzení o studiu sami. Můžete si vybrat ze dvou variant:  

*  s elektronickým podpisem (nemusíte na studijní odd. pro ověření) 

*  klasické (po vytištění musíte pro ověření na studijní odd.) 

PŘEDSTUDIJNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  

Dostavte se na předstudijní soustředění 3. nebo 4. 9. 2019 dle rozpisu. 

IMATRIKULACE 

Nezapomeňte na slavnostní imatrikulaci v aule Karolína.  

Bude 26. nebo 27. 9. 2019 dle rozpisu, který bude zveřejněn zde. 

PRŮKAZ STUDENTA  

     
 Průkaz studenta  Průkaz studenta ISIC  Fakultní kupón 

Každý student UK musí mít jednu z těchto variant průkazu.  

Ve Vámi vybraném výdejním centru Vám bude vydána po předložení 

fakultního kupónu. 

Tam obdržíte přístupové údaje do SIS.   

Pozor! Heslo musíte změnit! Má platnost pět dnů. 

Přístup do SIS potřebujete pro: 

*  vykonání zápisu do předmětů a rozvrhu (více info na předstudijním soustředění)  

*  pro tisk potvrzení o studiu 

*  pro seznámení s předběžným rozvrhem pro Váš obor 

*  pro úpravu osobních údajů a povolení možností z nabídky SIS 

OSTATNÍ INFORMACE  

*  webové stránky kateder (dle oboru) 

*  web pro Studenty, zvláště: 

 Informace pro 1. ročníky 

 Důležité informace a předpisy 

 Harmonogram akademického roku 

 Studijní plány – Karolínka 

 Návody a formuláře 

 Informace o poplatcích za studium 

*  rozvrh naleznete v SIS nebo u katedry oboru 

*  student (prez.st.) musí své zdravotní pojišťovně oznámit nástup ke studiu  

https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-224.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-225.html
https://www.cuni.cz/UK-1551.html
https://www.cuni.cz/UK-3249.html
https://cuni.cz/UK-1444.html
https://is.cuni.cz/studium/index.php
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-871.html
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-187.html

