
Přihlášení do IS/Stag a předzápis předmětů 
Informace pro nové studenty při zápisech do studia 

 

I. krok: Získání přístupových údajů do systému IS/STAG 

1) Osobní číslo studenta: 

    Slouží k prvnímu přihlášení do IS/Stag (a k vyhledání hlavního uživatelského přístupu). 

a) Osobní číslo studenta je odesláno v informačním e-mailu na jeho osobní e-mailovou adresu 

evidovanou v IS STAG v rámci přijímacího řízení. 

   Poznámka: Pokud uchazeč neměl v přijímacím řízení evidovanou svoji osobní e-mailovou adresu, 

informační e-mail nedostane. V tom případě musí studentovi osobní číslo sdělit studijní referentka. 

b) Nový student (přijatý uchazeč převedený do studia) si může vyhledat své osobní číslo na portále 

IS/STAG (https://portal.ujep.cz/) v Informacích o přijímacím řízení (menu UCHAZEČ – nabídka 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ). Po zadání univerzitního nebo oborového čísla uchazeče (přiděleného v rámci 

přijímacího řízení) a iniciál uchazeče je po převodu do studia zobrazené i osobní číslo studenta. 

 

 

2) Uživatelské jméno: 

 Slouží již k plnohodnotnému přihlášení do IS/Stag. Uživatelské heslo (a heslo – viz níže) je nutné si 
pamatovat, slouží nejen k předzapisování předmětů v IS STAG, ale též k přístupu do dalších 
elektronických systémů na UJEP (např. Moodle aj.). 

 Pro přihlášení do portálu IS STAG a pro přihlášení ke studentskému e-mailu si student musí vyhledat 
své uživatelské jméno eduID - pomocí svého osobního čísla. Na www-stránce IS STAG -
http://stag.ujep.cz/index.php/pristup je pro studenty k dispozici odkaz na vyhledání uživatelského 
jména (*Vyhledat eduID podle osobního čísla studenta*) a všechny informace s tím související. 
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II. krok: Přihlášení do IS/Stag 
Po získání uživatelského jméno eduID je možno se již plnohodnotně přihlásit do studijního systému Stag. 

K uživatelskému jménu použijte připravené výchozí heslo, které je k dispozici ve formátu = x+rodné vaše 

číslo (bez znaménka „+“, bez lomítek, pomlček – např. x891101292908) 

Po prvním přihlášení toto původní heslo změňte. 

 

 

(Návod pro přihlášení též k dispozici na hlavním webu STG UJEP  - 

http://stag.ujep.cz/index.php/pristup) 

 

 

III. krok: „Kroužkový“ předzápis na semestr 
Po získání uživatelského jména eduID je možno se přihlásit do studijního systému Stag a provést první 

předzápis na zimní semestr. Základním postupem je přitom především tzv. kroužkový předzápis, který 

přiřadí studenta ke všem v rozvrhu otevřeným rozvrhovým akcím doporučeného studijního plánu. 

Postup je přitom velmi jednoduchý, pro přihlášení postačí vybrat ze svislé hlavní lišty vlevo, položku 

„Kroužkový předzápis“ (1). Ve formuláři, který se po kliknutí na uvedenou funkci objeví v hlavním poli, je 

nutno vybrat správný studijní kroužek, resp. jeho zkratku (2). Následně kliknutím na funkci „Provést zápis 

kroužku“ (3) uskutečníte zápis všech povinných předmětů, které byly pro daný semestr pro Váš studijní 

obor a ročník narozvrhovány. 

 

Následně je možné zapsané akce prohlédnout a individuálně zkontrolovat. 

Uživatelské jméno eduID 

(např. st202345 

Výchozí heslo = x+rodné_číslo  

(bez lomítek, pomlček) 

Po prvním přihlášení změňte. 

http://stag.ujep.cz/index.php/pristup


Prostřednictvím funkce předzápis lze pak individuálně zapsat další předměty - např. povinně volitelné a 

volitelné kurzy aj. (4). V rámci individuálního zápisu lze vizualizovat jednotlivé bloky studijního plánu (5), 

informace o zapsaných předmětech je vyjádřena zelenou ikonkou . 
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