
 

 

Aktuální informace studijního oddělení AF 

ČERVENEC a SRPEN 2022 
 

Žádost o další zápis předmětu   

 Pokud student nesplnil podruhé zapsaný předmět v LS 2021/2022 a chce jej studovat 

znovu, musí si podat žádost o zrušení druhého zápisu tohoto předmětu (tj. umožnění 

třetího zápisu předmětu) v Kontaktním centru v UIS nejpozději do 10. 7. 2022.  

 Student použije žádost 032_Z_Žádost o zrušení zápisu předmětu. Tuto žádost stačí 

poslat v Kontaktním centru elektronicky. O žádosti rozhodne děkan fakulty. 

 Do žádosti student uvede počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva 

studované semestry. 

 Jestliže nebude žádost v Kontaktním centru podána do uvedeného termínu, bude studium 

následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu budou automaticky zamítány. 

Prohlášení o zanechání studia  

 Pokud student nesplnil stanovený počet postupových kreditů (tj. alespoň 40 za poslední 

dva semestry), podá oznámení o ukončení studia přes Kontaktní centrum do 10. 7. 2022. 

 Student použije formulář 010_O_Prohlášení o zanechání studia. Prohlášení bude 

podáno v Kontaktním centru elektronicky. Po elektronickém podání je nutno žádost 

vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení (naskenovanou e-mailem příslušné 

studijní referentce, poštou nebo do schránky u dveří studijního oddělení). 

Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru  

 V odůvodněných a doložitelných případech může student podat žádost o mimořádný zápis 

do dalšího semestru bez dosažení požadovaného počtu postupových kreditů v Kontaktním 

centru do 10. 7. 2022. 

 Student použije žádost 031_Z_Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez 

získaných 40 kreditů. Tuto žádost stačí poslat v Kontaktním centru elektronicky. O žádosti 

rozhodne děkan fakulty. 

 Do žádosti student dopíše počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva 

studované semestry. 

 Jestliže nebude žádost v Kontaktním centru podána do uvedeného termínu, bude studium 

následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu budou automaticky zamítány.  

Další informace  

Informace o Kontaktním centru jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty: 

 https://af.mendelu.cz/student/dulezite-dokumenty/kontaktni-centrum-a-ostatni-zadosti/. 

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na AF webu a vývěsce studijního oddělení: 

 https://af.mendelu.cz/student/aktualne-pro-studenty/, 

 https://af.mendelu.cz/student/studijni-oddeleni/. 

V Brně dne 24. června 2022. 

 

Ing. Simona Viktorinová 

vedoucí studijního oddělení AF 
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