
Vítáme Vás na Přírodovědecké fakultě JU



Dnešní program

• 9:05 vyplnění zápisových listů
• 9:30: základní školení o bezpečnosti práce
• 10:30: organizační informace o začátku studia
• 11:00: představení Kariérního centra JU
• 11:10: speciální organizační informace pro studenty některých

oborů
• 13:00: angličtina - test + pohovor, (dostaví se i ti, co angličtinu

nikdy nedělali)

Doplňková informace:
Studijní oddělení je dnes otevřeno od 13:00 do 15:30 (potvrzení o studiu…)



Zápisový list

21 22

Biologie nebo
Ekologie a ochrana prostředí
XX se zaměřením na vzdělávání pro SŠ

(Biomedicínská laboratorní technika)



Informační bezpečnost

• neotevírat nedůvěryhodný obsah
• nevyužívat prostředky JU k šíření nelegálního obsahu
• nenarušovat informační systémy JU ani dalších provozovatelů
• v případě zjištění problémů kontaktovat fakultní správce nebo

univerzitní helpdesk (helpdesk@rt.jcu.cz)



Aktivace účtu

Proveďte do konce tohoto týdne! 
(bez aktivace se Vám nepodaří zápis, nebudou chodit maily...)

1) Zjistěte své uživatelské jméno

https://orgstr.jcu.cz



Aktivace účtu

1) Zjistěte své uživatelské jméno



Aktivace účtu

1) Zjistěte své uživatelské jméno



Aktivace účtu

1) Přihlašte se

https://idm.jcu.cz

Výchozí heslo je tvořeno

• druhé písmeno křestního jména bez 
diakritiky VELKÉ

• druhé písmeno příjmení bez 
diakritiky malé

• celé rodné číslo bez lomítka
• Na konci zadejte tečku (.)

Příklad hesla pro Jana Nováka s rodným 
číslem 123456/7890 bude: Ao1234567890.



WiFi

• JU_wireless
• Eduroam



Zápis předmětů

• prostřednictvím IS STAG od 5. 9., 8:00 do 19. 9., 12:00

https://wstag.jcu.cz



Zápis předmětů
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Zápis předmětů - změny

• v období zápisu jakýkoli počet, bez poplatku
• změny mimo období zápisu

– zápis lze bez žádosti upravit do tří týdnů od začátku semestru – poplatek
80 Kč

– pozdější úpravy zápisu pouze ze závažných důvodů na základě písemné
žádosti přes STAG – poplatek 150 Kč za podání

• změny provádí studijní oddělení



Identifikační karty
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80 Kč
jednorázově

270 Kč
1. rok
180 Kč

v dalších letech
každoročně

Karty jsou vydávány týden po zápisu v Kartovém centru (pavilon M ZF).



Základní orientace v kampusu
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COVID testy



E-mail

• základní (a povinný) komunikační kanál
• přesměrování NENÍ možné

Fakultní webmail

Office 365



Informace na webu

• https://www.prf.jcu.cz

Studium -> Informace pro prváky



Informace na webu

• https://binolupa.prf.jcu.cz



Úvodní „kolotoč“ 2021

rozpis do kurzů kolotoče:
3. 9., 14:30 na webu PřF: http://www.prf.jcu.cz
sekce „Studium“ → „Informace pro prváky“

kurzy – všechny obory: 
• Úvod do studia na VŠ 

 test z matematiky (pouze u relevantních oborů)
 základní školení o plagiátorství (účast všech povinná)
 samostudium dodaného materiálu + části základních předpisů 

(Studijní a zkušební řád, Opatření D48, D89)
 konzultace (účast nepovinná)
 zápočet formou on-line testu

• Informační zdroje v přírodních vědách (knihovna)
 bude realizován on-line – materiály budou dostupné na 

https://elearning.jcu.cz 

http://www.prf.jcu.cz/


Úvodní „kolotoč“ 2021

Biologie a kombinace s Biol. pro vzdělávání 
• Terénní praxe I (6. 9. – 24. 9.)

POZOR: jeden z běhů v prostředním týdnu se koná v ČB, ubytování na koleji

PŽP 
• Terénní praxe I (6. 9. – 17. 9.) POZOR: může se konat se v ČB, ubytování na 

koleji
• oborové terénní soustředění (20. - 21. 9. 2021, Dobrá na Šumavě) 

instrukce k terénním praxím (srazy, kontakty na vedoucí jednotlivých běhů):
na webu  v „Informacích pro prváky“ 

Pro účastníky Terénní praxe I  v ČB je zajištěno ubytování na koleji. Ubytování 
hradí fakulta, student platí pouze „rekreační poplatek“ ve výši 15,- Kč za noc. 



Úvodní „kolotoč“ 2021

COVID
• účastníci Terénní praxe I budou na začátku kurzu prokazovat COVID-19 

bezinfekčnost
- potvrzením o dokončeném očkování proti SARS-CoV-2 s tím, že musí uplynout

nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky předepsané očkovacím
schématem; NEBO

- potvrzením o laboratorně prokázaném prodělání onemocnění SARS-CoV-2,
kdy od prokázání neuplynulo více než 180 dní; NEBO

- potvrzením o negativním testu provedeném poskytovatelem zdravotních
služeb ne starší 168 v případě RT-PCR testu nebo 72 hodin v případě rychlého
antigenního testu.



Zimní semestr – 1. ročník

rozvrhy – ve STAGu po přihlášení a zapsání předmětů se vám bude zobrazovat 
individuální rozvrh (podle skupin cvičení, které jste si vybrali)

kurzy s přednáškou vždy začínají přednáškou (kromě kurzů matematiky!)

povinnosti (abyste úspěšně studovali a nikde nenarazili) – opatření děkana D 48
minimálně 20 získaných kreditů za povinné a povinně volitelné předměty)

slavnostní  imatrikulace - 15. 10. odpoledne (společenský oděv)

informace o (před)zápisu do letního semestru + o studiu obecně – prosinec, e-
mailem, (objasnění nejasností – kdykoli u mne, tj. budova ZS, místnost 204)

výuka v zimním semestru
zápočtový týden
zkouškové období
termín zápisu
upřesňujícího zápisu, kontroly studia

ubytovací stipendium  (bydliště mimo okres ČB, žádost ve STAGu)

v akademickém 
kalendáři 
(na webu  fakulty)



Ostatní

• UCH/007 Laboratorní praktikum a UCH/006 Chemická laboratorní technika
začnou společným seminářem v úterý dne 5. října
• přípravný kurz matematiky Zintegruj se! pro všechny, kdo v rámci studia potkají 

nějakou matematiku 20.-23. 9. (300 Kč, info na webu v sekci pro prváky nebo na 
odkazu níže)

• KZO/069 Vědecká literatura a prezentace (nepovinný předmět)
• dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 30. 9. !

https://www.prf.jcu.cz/studium-ucitelstvi-pro-
ss/centrum-pro-prirodovedne-vzdelavani/zintegruj-
se2021.html



Dotazy?
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