
Př ihlá š ení  še ná zkouš ku 

Přihlášení do KOSu 
Spusťte prohlížeč a zadejte adresu https://kos.is.cvut.cz. 

Přihlaste se pomocí školního uživatelského 

jména a Hesla ČVUT. Můžete též použít 

tlačítko „Přihlásit SSO“. Pokud jste se ve 

svém prohlížeči přihlásili do jiné aplikace, 

která využívá SSO autentizaci, pak nebude 

jméno ani heslo znovu požadováno, tak, jak 

je uvedeno na stránce vedle tlačítka. Pokud 

jste se ale do žádné aplikace s použitím SSO 

autentizace nepřihlásili, pak po Vás bude 

uživatelské jméno a Heslo ČVUT požadováno 

i v tomto případě. Stejně tak po té, kdy 

zavřete svůj prohlížeč. 

Pokud se vám nedaří se přihlásit, jednejte podle pokynů pro tuto situaci, které se nacházejí až u 

spodního okraje stránky. 

Přihlášení na termín zkoušky 
V menu zvolte „Zápočty a zkoušky“ / „Termíny zápočtů a zkoušek“.  

 Zkontrolujte, že máte vybraný semestr, ve kterém zkoušku konáte. 

 Z rozbalovacího seznamu zvolte předmět, pro který se chcete zapsat na zkoušku. 

 Klepněte na tlačítko „Vybrat termíny“. 

 Vpravo, ve sloupci „Akce“ máte následující možnosti: 

o „Přihlásit“ se na zkoušku, pokud je dosud na termínu volné místo. 

o „Přihlásit jako náhradník“ – v případě, že je kapacita termínu vyčerpána, a zkoušející 

povolil tuto možnost, se můžete zařadit do fronty náhradníků. Pokud se jiný student 

odhlásí z termínu, nebo zkoušející navýší kapacitu, posune se příslušný počet 

náhradníků do seznamu řádně přihlášených na zkouškový termín. 

o „Odhlásit“ – pokud jste se již na některý zkouškový termín přihlásili, máte možnost 

se klepnutím na tento odkaz z termínu odhlásit. 

Zkoušející může nastavit zkouškový termín jako: 

 Řádný – Na tento termín se mohou přihlásit pouze studenti, kteří se hlásí na první termín. 

Pokud jste již první termín vyčerpali s výsledkem F, neumožní Vám KOS přihlášení na takto 

označený termín. 

 Opravný – (viz čtvrtý řádek na obrázku níže). Na tento termín se mohou přihlásit studenti, 

kteří mají z předchozího pokusu výsledek zkoušky F. 

https://kos.is.cvut.cz/


Není-li u termínu nastaveno žádné z výše uvedených omezení, mohou se na něj přihlásit všichni 

studenti. 

Dále může být u zkouškového termínu nastaven příznak „Zápočet požadován“. V tom případě se na 

zkouškový termín může přihlásit pouze student, kterému již byl udělen zápočet. Vzhledem k tomu, že 

není možné absolvovat zkoušku bez uděleného zápočtu, je nastavení tohoto příznaku obvyklé. 

Výjimkou mohou být předměty s více paralelkami, kde by byli studenti z dřívějších paralelek 

zvýhodněni. Konkrétní nastavení záleží na zkoušejícím. 

 

Přehlášení se na jiný termín 
Pokud jste již přihlášeni na nějaký zkouškový termín, a chcete se přehlásit na jiný, pak pouze klepněte 

na odkaz „Přihlásit“ ve sloupci „Akce“. KOS Vás v případě úspěšného zápisu na nový termín 

z termínu, na který jste byli původně přihlášeni automaticky odhlásí.  

Přihlášení se jako náhradník 
Po klepnutí na odkaz „Přihlásit jako náhradník“ ve sloupci „Akce“ bude otevřeno nové okno: 

 



Věnujte pozornost nastavení, kdy nejpozději jste ochotni postoupit ze seznamu náhradníků mezi 

řádně přihlášené. Tento parametr, počet dní, říká, kolik dnů před termínem zkoušky budete ze 

seznamu náhradníků vyřazeni. Např. 1 den znamená, že budete vyřazeni k půlnoci dne 

předcházejícího zkoušce. O tom, že uplynula doba pro převedení z náhradníka na řádné přihlášení 

Vás informuje pouze symbol žlutého vykřičníku vedle slova náhradník. Teprve po najetí myši na 

symbol klíče se zobrazí informační okno s touto informací, viz obrázek. Jiným způsobem Vás KOS na 

fakt, že jste byli ze seznamu náhradníků vyřazeni, neupozorní. 

 

Pokud jste přihlášeni na nějaký termín jako náhradník a na pozdější termín jste přihlášeni řádně, pak, 

v případě, že se na prvním termínu posunete mezi řádně přihlášené, KOS Vás z pozdějšího termínu 

automaticky odhlásí. 

Ve sloupci „Náhr.2“ vidíte, kolik náhradníků je celkem přihlášeno na zkoušku. Po najetí na symbol 

klíče se otevře informační okno s detaily Vašeho přihlášení. Ve sloupci „Kap/Obs“ vidíte, jaká je 

kapacita termínu, a kolik studentů je na něj přihlášených. 

Přehled termínů zkoušek 
V menu zvolte „Zápočty a zkoušky“ / „Přihlášené termíny zápočtů a zkoušek“. Zobrazí se Vám 

seznam všech Vašich zkouškových a zápočtových termínů. Zápočtové termíny využívají pouze některé 

předměty, obvykle je zápočet udělen na posledním cvičení bez vypsaného zápočtového termínu. 

Zkoušející nebývá uveden, pokud je v předmětu více zkoušejících. U absolvovaných zkoušek si můžete 

zkontrolovat její výsledek. 
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