
Z Á P I S Y  P R O  S T U D E N T Y  Č V U T  F D  
do letního semestru akademického roku 2020 – 2021 pouze prostřednictvím systému KOS budou probíhat 

na všech pracovištích ČVUT FD od 7. 12. 2020 do 5. 2. 2021 
 

Všichni studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu jsou povinni se 
zapsat do letního semestru akademického roku 2020 – 2021 prostřednictvím systému KOS. 

 

Zápis studentů v systému KOS proběhne v termínu 
od 7. prosince 2020 (od 20:00 h) do 5. února 2021 (do 16:00 h). 

 

• všechny dokumenty související se zápisy do semestru jsou k dispozici na adrese http://www.fd.cvut.cz v položce „Pro studenty – 
Výuka – Zápis do semestru“ 

• pokud není v systému KOS zaznamenáno zakončení předmětu, který má student absolvován, obrátí se na příslušného 
vyučujícího se žádostí o vložení tohoto záznamu 

 

Pro výběr povinně volitelných předmětů je stanoveno období  
od 7. prosince 2020 (20:00 h) do 8. ledna 2021 (23:59). 

 

• seznam povinně volitelných předmětů (PVP), vypsaných pro letní semestr 2020 – 2021, bude zveřejněn na webu fakulty 
a studentům se nabídne v systému KOS při zápisu 

• po termínu 08. 01. 2021 bude nabídka povinně volitelných předmětů omezena na základě aktuálního počtu zapsaných studentů 
(je tedy v zájmu studentů si v daném termínu PVP vybrat) 

 

Zápis do semestru je uzavřený a platný, pokud student provede v systému KOS volbu „Uzavřít zápis“  

• po provedení volby „Uzavřít zápis“ již nelze ze strany studenta zápis do semestru měnit 

• pokud se student výše uvedeným způsobem v systému KOS do semestru nezapíše nebo svůj zápis výše popsaným způsobem 
neuzavře, není student do semestru zapsán 

• změny zápisu po 05. 02. 2021 (včetně 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) může 
student realizovat jen prostřednictvím studijního oddělení podle níže uvedeného postupu 

 

Možnost bezplatné změny zápisu na studijním oddělení 
mohou realizovat studenti v úředních hodinách studijního oddělení v Praze a v Děčíně 

v termínu od 8. února 2021 do 12. února 2021. 

 

V rámci bezplatné změny zápisu na studijním oddělení v období od 8. února 2021 do 12. února 2021: 

• bude pomocí systému KOS ověřena identita studenta 

• referentka studijního oddělení provede v systému KOS na žádost studenta změny jeho zápisu do semestru a vytiskne zápisový 
list, na kterém student svým podpisem potvrdí svůj souhlas s požadovanou změnou, a následně referentka zápis studenta 
v systému KOS uzavře. 

Změny zápisu do semestru po 12. únoru 2021 bude možné realizovat pouze prostřednictvím studijního oddělení za podmínek 
stanovených aktuálně platným příkazem rektora o úhradách za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro daný 
akademický rok a aktuálně platnou „Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů 
na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní“. 

 

Upozornění: 

Studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu musí za 1. semestr splnit minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve 
studiu, a to 15 kreditů za 1. semestr studia a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu musí za 1. 
semestr splnit minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu, a to 20 kreditů za 1. semestr studia. 
Pokud student nezískal počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu, nemůže být zapsán do dalšího semestru studia a studium mu 
bude ukončeno. Rovněž bude takto studium ukončeno studentovi, který ve stanoveném termínu neuzavřel zápis do semestru. 
Předměty předcházejícího letního semestru, které student úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé. Každý předmět si může 
student zapsat nejvýše dvakrát. 
 
 

V Praze dne 12. listopadu 2020  
 Ing. Martin Langr, Ph.D., v. r. 

proděkan pro pedagogickou činnost 


