Vážené studentky, vážení studenti,
dnes jste obdrželi rozvrh na zimní semestr 2021/2022, popř. přesné rozpisy termínů výuky některých
předmětů. Individuální předzápis rozvrhu pro všechny studenty FZS na zimní semestr bude spuštěn v IS
STAG (Studentský intranet – Moje studium – Individuální předzápis):
26. – 31. 8. 2021

Zápisem předmětů se stává studijní plán pro studenta závazným ve smyslu jeho plnění. Student si může
osobní studijní plán upravit, nejpozději však do konce druhého týdne od začátku semestru.
Informace k tvorbě rozvrhu
Jak postupovat při tvorbě rozvrhu před předzápisem?





Studenti obdrží rozvrh ve formě tabulky v Excel souboru. Rozvrh pro konkrétní obor a ročník
najdete v jednotlivých záložkách zaslaného souboru dole na liště.
Prostudujte si pozorně rozvrh v Excelu a před zápisem v IS Stag si vyberte rozvrhové akce, které
vám nejvíce vyhovují. Každý předmět má přednášky (PŘ), některé mají i cvičení (CV). Strukturu
výuky zjistíte ve studijních plánech. Studijní plány jsou pomůcka pro kontrolu, zda si student u
každého předmětu zvolil správnou strukturu.
 PŘ - čas výuky je pevně daný (pro studenta není možnost výběru).
 CV - cvičení se většinou dělí na více skupin, čas výuky si student může zvolit dle vlastního
uvážení. Rozdělení do skupin nemusí být zachováno v každém předmětu stejné (tzn. v jednom
předmětu se zapíšu do skupiny A, v jiném předmětu do skupiny B).
Zvolené rozvrhové akce doporučujeme v Excel tabulce vyznačit - při předzápisu v IS Stag budete
rychlejší a sníží se pravděpodobnost, že vámi vybraná rozvrhová akce bude již obsazena
ostatními studenty.

Jak pracovat s rozvrhem v Excelu?






Excel tabulka zobrazuje veškeré naplánované rozvrhové akce pro daný obor a ročník.
Barva přednášek a cvičení jednoho předmětu je převážně pro usnadnění orientace v jedné
barvě.
Čtěte vysvětlivky pod tabulkou.
Zvolte si výuku přednášek a cvičení tak, aby se vám vzájemně nekryly (přesun studentem
navolené výuky po skončení předzápisu nebude možný).
Excel tabulka vám pomůže hlavně v orientaci v datech a časech, kdy výuka probíhá (v případě
nepravidelné výuky rozvrh vytištěný z IS Stag není zcela přehledný!)

Jak pracovat s vypsanou rozvrhovou akcí (přednáška, cvičení) v IS STAG?


U každé rozvrhové akce jsou uvedeny tyto informace:
den, čas od-do, místnost, týden (S=sudý, L=lichý, K=každý, J=jiný, nepravideně), typ (Cv =
cvičení, P = přednáška), obsazení (počet studentů, kteří se mohou na rozvrhovou akci přihlásit),
vyučující, poznámka, ve které najdete název skupiny, vč. dalších informací přiřazených ke
konkrétní rozvrhové akci.
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Jak postupovat ve dnech předzápisu?









K záložce Individuální předzápis se dostanete přes studentský intranet po přihlášení.
Vyhledáte postupně předměty, které si máte zapsat dle studijního plánu.
Kliknete na termín výuky, kterou jste si zvolili a dáte ULOŽIT.
Pokud je ve studijních plánech uvedeno, že předmět má přednášky i cvičení, nepůjde vám
zvolený termín přednášky uložit, pokud nezvolíte i termín pro cvičení (a naopak).
Chybová hláška vás vždy upozorní, z jakého důvodu nelze vámi zadanou operaci provést.
Kapacita na jednotlivé rozvrhové akce je nadefinována dle aktuálního počtu studentů při
tvorbě rozvrhu. Je možné, že v některých případech si přihlásí předmět studenti, kteří daný
předmět opakují, a na řádné studenty se nedostane místo. Navýšení kapacity předmětu je
možně pouze v případě max. obsazení, nikoli pouze z důvodu přání převodu do jiné skupiny.
Pro navýšení kapacity přednášky/cvičení prosím kontaktujte studijní oddělení, v případě
oprávněné žádosti kapacitu navýšíme.
V příslušném semestru si v rámci individuálního předzápisu zapište i odbornou praxi, popř.
odbornou individuální praxi.

Další informace k rozvrhu



Cvičení jsou povinné (sleduje se docházka). Přednášky mají stanovenou min. povinnou účast
(viz sylabus předmětu).
V případě plánování předmětů do rozvrhu nemusíte počítat s časem na přesun mezi
místnostmi. Vyučovací hodina trvá 45 min., a proto se student stihne přesunout bez problémů
na další výuku. V případě výuky mimo areál Fakulty zdravotnických studií je počítáno s časovou
rezervou na přesun.

Místa výuky v ak. roce 2021/2022









Fakulta zdravotnických studií Průmyslová 395 (zkratky Z)
Pardubická nemocnice (zkratky KN)
Unit, Nám. Čs. Legií, Pardubice (zkratky CB)
Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa, Nám Čs. Legií, Pardubice (zkratky CA)
Posluchárna na Stavařově (vedle hl. knihovny, zkratka posluchárny UA)
Tělocvična v univerzitním kampusu v Polabinách (zkratka TA)
Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové
Fakultní nemocnice v Hradci Králové (zkratky začínající na FNHK)

Informace pro jednotlivé studijní programy









1.RA: Je doporučeno si v ZS zapsat volitelný předmět V1AMS Aplikovaná matematika.
2.RA: Výuka v úterý probíhá v Hradci Králové.
3.RA: Většina výuky v pondělí a výuka ve čtvrtek probíhá v Hradci Králové.
1.ZZ: Výuka v pondělí a ve čtvrtek začíná v Hradci Králové (rozpis výuky v HK viz příloha emailu).
2.ZZ: Výuka ve středu začíná v Hradci Králové (rozpis výuky v HK viz příloha e-mailu).
3.ZZ: Výuka ve čtvrtek začíná v Hradci Králové (rozpis výuky v HK viz příloha e-mailu).
2.PPG: Cvičení předmětu K9TEI bude probíhat v Pardubické nemocnici. Termíny dle skupin.
2.PPV: Cvičení předmětu K9TIN bude probíhat v Pardubické nemocnici. Termíny a místo výuky
dle zapsání do skupiny.
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Školení BOZP
Informace k BOZP školení bude podávat koordinátor praxí pan Pavel Budiš v rámci on-line zápisů do 2.
a 3. ročníků. Studenti 1. ročníků byli proškoleni na řádném zápisu v červenci.
Účast na školení je POVINNÁ! V případě, že se student nedostaví na školení BOZP, bude
z další výuky vyloučen.
Oborná praxe
Informace k odborné praxi sdělí garant odborné praxe pro daný obor a ročník na úvodní hodině.
Seznam garantů odborné praxe najdete zde. Fakultní koordinátorem pro praxe je Ing. Hana Barochová.
Studenti, kteří budou docházet na praxi do Pardubické nemocnice, složí vratnou zálohu 50,- Kč za klíč
k šatnám u Mgr. Drahomíry Ciberové (budova ZD, 2. patro, dveře č. 02 051).
Informace k zapsání jazyků
Úroveň anglického jazyka si studenti 1. ročníků zapíší dle výsledků E-placement testu. V případě
úmyslného zápisu do jiné úrovně, bude student přehlášen (blokuje místo studentům, kteří by dle
výsledků měli v dané skupině opravdu být). Studenti oboru 1. ZZ budou procházet rozřazovacím testem
na FVZ v HK.
Odpadlá výuka
Plánovaná výuka, která v zimním semestru vychází na den státního svátku, odpadá (28.9., 28.10.,
17.11.). Studentům 1. ročníků bakalářského studia (prezenční forma) výuka odpadá i v den konání
imatrikulace, tj. v pátek 8. 10. 2021.
Operativní změny ve výuce
V důsledku úprav rozvrhových akcí během semestru může dojít k drobným změnám v rozvrhu,
o kterých budou studenti informováni prostřednictvím hromadného emailu.
Výuka v magisterském studiu
Termíny blokové výuky:
 zimní semestr - 2 týdenní bloky (T37, T49) + 5 pátků v lichých týdnech (T39, T41, T43, T45, T47),
 letní semestr - 2 týdenní bloky (T7, T19) + 5 pátků v lichých týdnech (T9, T11, T13, T15, T17).
Přivítání studentů 1. ročníků (Bc.)
Novinkou u bakalářských studijních programů bude přivítání všech studentů 1. ročníků v prezenční
formě, které je naplánováno jako rozvrhová akce v rámci předmětu Odborná praxe za účasti vedení
fakulty a garantů odborné praxe. Akci máte naplánovanou v rozvrhu jako úvodní hodinu k odborné
praxi.
 Prezenční forma (pondělí 13. 9., posluchárna ZE1)
08:00 – 09:30 hod.
studijní program VO
09:30 – 11:00 hod.
studijní program PA
11:00 – 12:30 hod.
studijní program ZZ
12:30 – 14:00 hod.
studijní program RA + ZSP
 Kombinovaná forma (pátek 17. 9., učebna ZC23)
08:00 – 9:35 hod.
studijní program VO
Hygienická opatření
Bližší informace o dodržování nutných epidemických opatřeních, která budou reflektovat aktuální
nařízení vlády ČR, budou oznámeny před začátkem výukového období.
Výuka v akademickém roce 2021/2022 bude zahájena 13. 9. 2021.
Přejeme Vám úspěšný vstup do nového semestru!
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