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SMĚRNICE  REKTORA
č. 66/2005

 o  zásadách  přihlašování, vedení a kontroly evidence  studijních  výsledků
studentů

I.
Základní evidence studijních výsledků je pro každý předmět vedena v průběhu

akademického roku na katedře, která daný předmět garantuje. Za řádné vedení evidence a za
dodržování stanovených termínů souvisejících s evidencí je odpovědný vedoucí katedry.

II.
Všechny údaje o studijních výsledcích (zápočty, zkoušky) jsou povinně evidovány

současně na  dvou místech:
 v zápočtovém a zkouškovém katalogu (dále katalog)
 v databázi studijní agendy a jejím výstupu - zápisovém listu A (výsledky studia
v uplynulém akademickém roce),

a dále ve výkazu o studiu studenta (dále index).
Při zjištění jakýchkoliv rozdílů v údajích je až do doby uzavření studijní agendy daného

akademického roku (viz bod 9f) rozhodující údaj uvedený v katalogu.
Podle konkrétní provozní potřeby na daném pracovišti je možné, aby si fakulty, katedry

či jednotliví vyučující vedli paralelně další evidenci.

III.
Katalogy jsou tištěny jedenkrát za semestr v průběhu semestru na základě aktuálních

údajů v databázi, a to zvlášť pro každý předmět a pro každý semestr studia. Tisk a distribuci
garantuje Centrum informačních technologií (dále CIT). Konkrétní termín tisku stanovuje
prorektor pro studium a vzdělávání po dohodě s proděkany pro studium v závislosti na stavu
kompletace dat.

IV.
Veškeré studijní výsledky (zápočty, zkoušky), včetně neúspěšných pokusů, zapisuje

v průběhu akademického roku vyučující pověřený vedoucím katedry udělením zápočtů nebo
zkoušením v daném předmětu nebo předseda zkušební komise (dále zodpovědný vyučující )
do katalogu a v případě úspěšného výsledku na žádost studenta i do indexu. Zodpovědný
vyučující zodpovídá za to, že výsledek ukončení předmětu bude vložen do IS Student
nejpozději do 5 pracovních dnů od úspěšného složení zkoušky nebo udělení zápočtu nebo

v období kratším než 5 dnů před některým mezním termínem daným harmonogramem
akademického roku (konec zkouškového období, mezní termín pro získání 20 kreditů za
1. semestr, mezní termín pro udělení zápočtů za ZS apod.) v případech:
• na konci akademického roku nejpozději do 15 hod. dne 1. září,
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• u ostatních mezních termínů nejpozději do 15 hod. prvního pracovního dne
následujícího po uplynutí mezního termínu.

                                                              V.
V případě, že vyučující zjistí, že  student není pro daný předmět na daný semestr

uveden  v katalogu  nebude studenta hodnotit.  

VI.
Na konci zkouškového období v ZS nebo LS vyučující výrazně proškrtne všechna

volná pole v katalogu, katalog podepíše a předá sekretářce katedry k archivaci. Katedra je
povinna archivovat všechny katalogy za své předměty po dobu deseti let.

VII.
V případě zrušení katedry nebo sloučení nebo rozdělení kateder přebírá povinnost

archivace katalogů nástupnická katedra. Pokud nástupnická katedra neexistuje, řeší otázku
další archivace katalogů děkan fakulty, do níž byla zrušená katedra začleněna. U
vysokoškolských ústavů, případně celouniverzitních kateder řeší tuto otázku prorektor pro
studium a vzdělávání.

VIII.
Na konci zkouškového období ZS, tj. první pracovní den následujícího LS je v 15 hod.

technickým opatřením CIT zablokován přístup kateder do databáze studijních výsledků a na
základě aktuálních údajů v databázi jsou prováděny počítačové kontroly splnění podmínek
studia studentů za první semestr studia.

Podobně je zablokován přístup kateder do databáze studijních výsledků na konci
akademického roku první pracovní den po 31. srpnu v 15 hod. a na základě aktuálních údajů
v databázi jsou prováděny počítačové kontroly splnění podmínek studia všech studentů a jsou
tištěny zápisové listy A studentů. Tisk a následnou včasnou distribuci zápisových listů na
studijní oddělení fakult zajišťuje CIT.

IX.
Pro uzavírání studijních výsledků studenta za kontrolované studijní období  a pro  zápis

do dalšího akademického roku se stanoví následující závazný postup:
a) student si průběžně ověřuje (zejména na Portálu OU – htpp://portal.osu.cz) své

studijní výsledky zapsané v IS Student a v případě zjištění rozdílných údajů bezodkladně
kontaktuje sekretářku garantující katedry s žádostí o opravu nebo doplnění záznamu tak,
aby k 31. 8. (u studentů prvního ročníku také k meznímu termínu splnění studijních
povinností za první semestr studia)   jeho záznamy o výsledcích studia odpovídaly
skutečnosti,

b) sekretářka na základě žádosti studenta o  provedení opravy nebo doplnění záznamu
prověří oprávněnost tohoto požadavku srovnáním s katalogem,

     c) studijní referentka mateřské fakulty po ukončení akademického roku zkontroluje
zápisový list A, čímž prověří splnění všech podmínek pro zápis do dalšího akademického
roku,

d) při zápisu do akademického roku potvrdí student úplnost a správnost uvedených
studijních výsledků podpisem na zápisovém listu A, kopii si ponechá. Originál zápisového
listu A s podpisem studenta se zakládá do osobního spisu studenta a stává se tak primární
evidencí studijních výsledků.   

   e) druhé pondělí v říjnu vytiskne CIT kontrolní katalogy s výsledky z předchozího     
 akademického roku. Údaje v těchto kontrolních katalozích katedra do konce zimního  
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 semestru porovná s údaji uvedenými v původních katalozích,  po kontrole katalogy pro daný 
 předmět zkompletuje a archivuje. (viz bod 6),

   f) v případě zjištění nesrovnalosti je katedra povinna informovat proděkana pro studium.  

X.
Pro uzavírání studijních výsledků studenta za daný akademický rok při ukončení  studia

se stanoví následující závazný postup: 
a) student si průběžně ověřuje (zejména na Portálu OU – htpp://portal.osu.cz) své

studijní výsledky zapsané v IS Student a v případě zjištění rozdílných údajů
bezodkladně kontaktuje sekretářku garantující katedry s žádostí o opravu nebo
doplnění záznamu tak, aby k termínu odevzdání indexu (určeno harmonogramem
AR) jeho záznamy o výsledcích studia odpovídaly skutečnosti, 

b) sekretářka garantující katedry na základě žádosti studenta o  provedení opravy nebo
doplnění záznamu prověří oprávněnost tohoto požadavku srovnáním s katalogem,

c) studijní referentka mateřské fakulty současně při  odevzdání indexu vytiskne
studentovi jeho zápisový list A, který student namístě zkontroluje a podpisem
potvrdí správnost údajů.  Kopii si student ponechá. Originál s podpisem studenta se
zakládá do jeho osobního spisu,

d) studijní referentka mateřské fakulty zkontroluje splnění všech podmínek pro
přistoupení studenta k SZZk. Do IS Student vloží všechny požadované údaje o
průběhu a výsledcích studia. Student se  před SZZk (termín určen Harmonogramem
AR) dostaví na studijní oddělení mateřské fakulty, kde převezme index s potvrzením
o splnění podmínek pro přistoupení k SZZk a dále  zkontroluje a podpisem stvrdí
správnost všech údajů v Dodatku k diplomu (Diploma Supplement).

Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od 14. února 2005. Všechny
povinnosti v ní uvedené jsou závazné pro všechny studenty OU, katedry OU, studijní
oddělení fakult OU a další pracoviště OU, kterých se týká kontrola a evidence studijních
výsledků studentů OU.
Kontrolou této směrnice pověřuji prorektora pro studium a vzdělávání..
Touto směrnicí se ruší směrnice rektora č. 49/2003 o zásadách vedení evidence
studijních   výsledků studentů.

Zpracovala: Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
                    prorektorka pro studium a vzdělávání 

                                 Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. v.r.
       rektor 

Rozdělovník: členové kolegia rektora OU, proděkani pro studium, právní a kontrolní oddělení,
www.osu.cz


