
Zápis do dalšího akademického roku  

(zápis do vyššího ročníku) 
Ve vašem studijním informačním systému KOS naleznete formulář Zápis do dalšího 

akademického roku v menu Ostatní > Další akademický rok. 

Do formuláře lze vstoupit také tlačítkem Zápis do dalšího akademického roku, které najdete na 

domovské stránce KOSu nebo na stránce Zapsané předměty. 

 

Zápis do dalšího akademického roku proběhne po vyřízení vaší žádosti podané prostřednictvím 

KOSu (ruční zápis). 

1) Otevřete si stránku Zápis do dalšího akademického roku 

2) Zkontrolujte si osobní údaje, především korespondenční adresu, email, telefon, bankovní 

spojení 

3) Potvrdíte správnost vašich osobních údajů 

4) Zažádáte si v dolní části stránky o převod do dalšího akademického roku nebo do stavu 

čekatele na státní závěrečnou zkoušku 

Pokud student nesplňuje podmínky pro zápis do dalšího akademického roku (například nemá 

uzavřeny všechny povinné předměty – PH, PB, PO), může připojit k žádosti o zápis své zdůvodnění 

(např. přesun předmětu, změna termínu zkoušky, nezapsaná klasifikace apod.) 

 

 

 

 



 

 

Takto podanou žádost musí zpracovat studijní oddělení. Studijní oddělení si může vyžádat 

doplnění dalších informací nebo osobní návštěvu studenta. 

Dialogové okno pro vložení zdůvodnění je znázorněno na přiloženém obrázku. 

 

 

 



 

Stav podané žádosti je možné sledovat v nově zobrazeném oddílu Podané žádosti.  

 

Žádost může být ve stavu Podáno, Schváleno nebo Zamítnuto. U zamítnutých žádostí může být 

uvedeno zdůvodnění. V případě zamítnutí žádosti může student, po splnění chybějících podmínek, 

podat žádost opakovaně. 

Až po schválení zápisu do nového akademického roku si mohou studenti zapisovat povinně 

volitelné a volitelné předměty pro následující akademický rok. 

 

Kdo žádá o zápis do dalšího akademického roku 

- Studenti řádného studia, kteří postupují do vyššího ročníku 

- Studenti, kteří jsou v posledním ročníku studia, v tomto akademickém roce nejdou ke Státní 

závěrečné zkoušce a stanou se pro následující akademický rok čekateli 

- Studenti, kteří mají rozložený ročník nebo jsou studujícími rodiči 

 

Kdo nežádá o zápis do dalšího akademického roku 

- Studenti v posledním ročníku studia, kteří jdou v tomto akademickém roce ke Státní 

závěrečné zkoušce 

- Čekatelé na státní závěrečnou zkoušku se nezapisují do dalšího období, ale měli by ve 

formuláři Zápis do dalšího akademického roku potvrdit platnost svých kontaktních údajů. 

 


