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SCHÉMA PROCESU ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTEM 

Obrázek 1-Schéma procesu zjištění osobního čísla studentem. 

Student

Zjištění osobního čísla

Ke zjištění osobního čísla potřebuje znát své univerzitní 

číslo:

· Student zjistí své univerzitní číslo na e-přihlášce.

nebo

· Univerzitní číslo mu bylo doručeno na pozvánce k 

přijímacímu řízení.

Uchazeč

Absolvoval přijímací řízení a fakulta mu zaslala rozhodnutí 

děkana o přijetí ke studiu.

Uchazeč

Dostavil se k zápisu do 1.ročníku.

Studijní oddělení

Přidělí přijatému studentovi osobní číslo studenta do 

jednoho týdně po zápisu.

Student

Účet

Pro přihlášení do informačního systému Slezské univerzity 

musí student znát také heslo. Heslo je studentovi přiděleno 

administrátory IS v okamžiku vytvoření účtu, který sestává z 

osobního čísla a hesla.

Účty se generují studentům týden před začátkem výuky. 
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ÚVOD  

Dokument popisuje postup, jakým si nově přijatý student do prvního ročníku bakalářského nebo navazujícího 

studia zjistí svoje osobní číslo do informačního systému STAG. Osobní číslo studenta slouží k jednoznačné 

identifikaci jeho studia. Osobní číslo spolu s přiděleným heslem tvoří účet, kterým se student přihlašuje 

do následujících informačních systémů (dále jen IS): 

· školní síť (Novell), 

· školní pošty (Horde), 

· studijní agendy (IS/STAG). 

Upozornění: Studentům, kteří se zapsali do studia prvního ročníku bakalářského nebo magisterského navazujícího 

studia budou účty k dispozici přibližně týden před začátkem výuky. Bližší informace studenti dostanou na úvodním 

školení během prvního týdne výuky. 

ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA ,  KTERÝ ZNÁ UNIVERZITNÍ ČÍSLO  

Dále popsaný postup se týká nově přijatých studentů. Předpokladem je, že student zná své univerzitní číslo 

(univerzitní číslo mu bylo zasláno jako uchazeči na pozvánce k přijímacímu řízení). Univerzitní číslo si můžete také 

zjistit po přihlášení na vaši e-přihlášku: http://stag.slu.cz > Uchazeč > E-přihláška. Na záložce „Přehled“ E-přihlášky 

zjistíte svoje univerzitní číslo, viz obrázek 2. 

Obrázek 2 

 

http://stag.slu.cz/
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Zjištění osobního čísla studenta. 

1. Do adresního řádku prohlížeče student zadá webovou adresu portálu Slezské univerzity v Opavě: 

http://stag.slu.cz . 

2. Na úvodní stránce portálu Slezské univerzity student klikne na záložku „Uchazeč > Přijímací řízení“. 

3. Do zobrazeného formuláře student zadá svoje univerzitní číslo a iniciály a klikne na tlačítko „Vyhledej“. 

 

Obrázek 3 

 

4. Osobní číslo studenta zjistíte z formuláře zobrazujícího výsledky přijímacího řízení (viz obrázek 3). Osobní 

číslo studenta je zobrazeno pouze tehdy, jestliže se uchazeč v řádném termínu zapsal ke studiu 

a referentka studijního oddělení ho převedla do stavu student (do jednoho týdne po zápise). 

Osobní číslo začíná identifikací fakulty (O=OPF, F=FPF, P=FVP a M=MÚ), následováno dvěma pozicemi 

rokem začátku studia studenta a čtyřmi pozicemi pořadového čísla. 

5. K přihlášení do informačních systémů univerzity potřebuje student znát kromě osobního čísla také heslo. 

Heslo přidělí administrátoři IS v okamžiku vytvoření tzv. účtu. Účty se generují studentům týden 

před začátkem výuky a skládají se z osobního čísla a hesla. Prvotně je studentovi přiděleno heslo „x+RČ“ 

(malé písmeno x následované rodným číslem studenta, např. x0123456789). Při prvním přihlášení do IS je 

student vyzván ke změně hesla. Návod na změnu hesla naleznete zde: http://uit.opf.slu.cz/howto/zmena-

hesla-pres-internet. Problémy s přihlášením reportujte na mail heslo@opf.slu.cz. 

6. Upozornění pro zahraniční studenty včetně slovenských narozených po 1.1.1993. 

Jako rodné číslo musíte použít tzv. pseudorodný kód. Je to ten kód, pod kterým jste se přihlašovali do IS 

při podávání e-přihlášky ke studiu, a který vám byl vygenerován informačním systémem. Pokud jste si 

přihlášku vytiskli a máte ji uchovánu, najdete ho v kolonce „Rodné číslo“. 

http://stag.slu.cz/
http://uit.opf.slu.cz/howto/zmena-hesla-pres-internet
http://uit.opf.slu.cz/howto/zmena-hesla-pres-internet
mailto:heslo@opf.slu.cz
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ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA, KTERÝ NEZNÁ UNIVERZITNÍ ČÍSLO 

Následující postup se týká studentů, kteří nemají univerzitní číslo. Jedná se zejména: 

· o studenty, kteří přestoupili na Slezskou univerzitu z jiné vysoké školy, 

· o studenty Slezské univerzity, kteří změnili formu (prezenční/kombinovaná) nebo typ 

(bakalářský/navazující) studia. 

· o studenty Slezské univerzity, kteří změnili obor. 

Ve všech níže uvedených případech se studentům změnilo osobní číslo. Nové osobní číslo studentovi sdělí příslušná 

studijní referentka. Heslo se resetuje na „x+RČ“ (u zahraničních studentů na „x+pseudorodný kód“). Účet je 

studentovi vygenerován administrátory IS do jednoho dne. Student se přihlašuje pod novým osobním číslem 

a heslem „x+RČ“, které si po prvním přihlášení změní. 


