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Volitelný předmět tělesná výchova v akademickém roce 2017 - 2018

Vážené kolegyně,
jako před každým začátkem akademického roku, tak i letos posíláme na vaše studijní oddělení
základní informace o organizaci zápisu do volitelného předmětu tělesná výchova a prosíme o jejich
zpřístupnění vašim studentům. Všechny potřebné informace k předmětu tělesná výchova a sport na
VUT naleznou studenti na http://www.cesa.vutbr.cz/studium a zahraniční studenti na adrese
http://www.cesa.vutbr.cz/about-cesa.
Elektronická registrace studentů do volitelného předmětu tělesné výchova probíhá v IS. Zápisový
modul bude otevřen v období 15.9. od 12.00 hodin do 24.00 hodin 23.9.2017. Studenti všech fakult,
ÚSI a STI se zapisují přes VUTlogin. Zahraniční studenti jsou o způsobu registrace informováni ve
spolupráci se studentskými spolky v rámci úvodního týdne jejich pobytu na VUT (prezentace
sportovních aktivit na VUT zástupcem CESA a prohlídka sportovních areálů školy).
V době otevření zápisového systému si mohou studenti sami zapsané sporty v případě kolizí
s fakultním rozvrhem odregistrovat. Po tomto termínu lze zrušení volitelného předmětu tělesná
výchova provádět na základě písemné žádosti zaslané na ředitelství CESA s doložením lékařské
zprávy. Omluvy absencí si studenti vyřizují emailem s vyučujícím a garantem sportu. V zápočtovém
týdnu budou studentům, kteří splní požadavky uvedené v kartě předmětu, uděleny zápočty.
Zároveň vás chceme požádat o možnost distribuce prezentačních materiálů CESA našimi
zaměstnanci studentům prvních ročníků v den jejich imatrikulace v předsálí auly. V případě, že nám
prezentaci umožníte, sdělte nám prosím termíny a místa konání imatrikulací a předpokládané počty
studentů.
Děkuji za zaslání požadovaných informací (kozlova@cesa.vutbr.cz) a přeji hezký den.

RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT v Brně
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