
Kontrola zápočtů a známek ve STAGu – informace pro studenty 
 
 
 
Dne 18. února 2009 bylo vydáno Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 
o provedení některých ustanovení Směrnice rektorky UP č. B3-4/2001 „Zásady vedení agendy 
spjaté se studiem v prostředí informačního systému STAG na Univerzitě Palackého v Olomouci“ 
(viz http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Rozhodnuti-dekana-1-2009-ke-
STAGu.pdf ). Z toho vyplývají pro studující na PřF UP tyto důležité skutečnosti: 
 
Zadání výsledku zkoušky, kolokvia nebo zápočtu do STAGu musí proběhnout: 

• do 15.00 hodin následujícího pracovního dne v případě, že zadává vyučující nebo zkoušející 
osobně, 

• do 10 pracovních dnů v případě, že zadává jiná osoba pověřená vedoucím katedry, 
• v závěru zkouškového období (začátek září) však v obou případech nejpozději do 15.00 hodin 

dne následujícího po posledním dni zkouškového období. 
 
Studenti jsou povinni do 14 dnů od mezního data vložení studijního výsledku do centrální databáze 
STAG provést kontrolu správnosti jeho zápisu. 
 
V případě, že zápis není vložen, nebo je vložen chybně, musí student neprodleně (nejpozději však do 
30 dnů od mezního data vložení studijního výsledku) požádat vedoucího příslušné katedry o nápravu. 
Ten ji musí do 5 pracovních dnů od převzetí žádosti zajistit. Pokud shledá žádost jako neoprávněnou, 
je povinen sdělit studentovi důvody zamítnutí a zároveň informovat studijní oddělení fakulty. Student 
má v tom případě právo odvolat se k děkanovi fakulty. 
Na záměrné neoznámení chybně vloženého zápisu studijního výsledku se pohlíží jako na disciplinární 
přestupek ve smyslu § 64 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách).  
 
Fakulta nezodpovídá za škody, které studentovi vzniknou nedodržením povinnosti provést kontrolu 
správnosti zápisu studijních výsledků v centrální databázi STAG. 
 
K provedení kontroly zápisu do STAGu je třeba přistupovat odpovědně, protože studijní oddělení 
fakulty není oprávněno provádět žádné opravy studijních výsledků zadaných do informačního 
systému STAG vyučujícími nebo zkoušejícími (např. podle indexu). Je třeba mít na paměti, že 
studijní výsledky zadané do informačního systému STAG jsou základem pro veškeré úkony 
studijního oddělení fakulty spojené se studiem (zejména provádění zápisu studentů do ročníku, 
přijímání žádostí o přestup, přerušení či ukončení studia, atd.). Případné zapsání studijního výsledku 
pouze do indexu je irelevantní, protože v případě rozporů mezi STAGem a indexem se považuje za 
správný údaj uvedený v informačním systému STAG. 
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