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ÚVOD  

Dokument popisuje postup při přihlášení studenta do portálu studijní agendy (IS/Stag) SU v Opavě. 

Předpokladem je, aby student měl vygenerovaný CRO účet a znal svoje přihlašovací údaje (Uživatelské jméno 

a heslo). Účet si student založí sám, viz dokument „Založení CRO účtu“ zde: https://uit.opf.slu.cz/student . 

Pokud uživatel nemá zřízen účet pro přihlášení do portálu Slezské univerzity, může si vybrané údaje 

pouze prohlížet na záložce „Prohlížení IS/STAG“, nemůže data jakkoliv měnit. 

PŘIHLÁŠENÍ DO  PORTÁLU  

Do portálu IS/Stag se přihlásíte zadáním adresy stag.slu.cz do adresního řádku prohlížeče. Obrazovka je 

rozdělena do tří částí, jejich popis je uveden zde: Obrázek 1: Přihlašovací formulář do portálu IS/Stag. 

Obrázek 1: Přihlašovací formulář do portálu IS/Stag 

 

Do portálu se student přihlašuje svou CRO identitou (Uživatelským jménem a heslem), které si již dříve vygeneroval 

zde: https://cro.slu.cz/ . 

Přihlašovací část 

formuláře 

Základní informace administrátorů 

portálu pro uživatele 

Aktuality pro uživatele portálu 

https://uit.opf.slu.cz/student
https://cro.slu.cz/


Přihlášení do IS/Stag  Přihlášení do portálu 

 |3/3| © SU OPF v Karviné 

Obrázek 2: Přihlášení do portálu IS/Stag zadáním svých přihlašovacích údajů. 

 

Po úspěšném přihlášení do portálu musí student vidět záložku „Moje studium“. Záložky „Vítejte“ (úvodní 

obrazovka s aktualitami) a „Prohlížení IS/STAG“ (možnost rozsáhlého vyhledávání informací bez možnosti editace) 

jsou dostupné i bez přihlášení. Na záložce „Moje studium“ si student zkontroluje údaje, které jsou očíslovány, viz 

Obrázek 3 

Obrázek 3: Po přihlášení si student zkontroluje následující údaje (červeně orámovány a číselně označeny). 

 

1. Uživatelské jméno přihlášeného studenta. 

2. Student musí vidět a mít přístupnou záložku „Moje studium“. Pokud ji nevidí, neprodleně kontaktuje 

administrátory IS/Stag. 

3. Klikne na nabídku „Průběh studia“ a zkontroluje další položky. 

4. Může si vytisknout „potvrzení o studiu“. S vytištěným potvrzením se dostaví na studijní oddělení, kde mu 

je jeho studijní referentka opatří razítkem a podepíše. 

5. V tomto řádku jsou uvedeny informace o studentovi, včetně jeho osobního čísla (jednoznačně 

charakterizuje studium). 

6. Student si zkontroluje nastavení akademického roku. 

7. Kromě základních údajů o studentovi jsou záložky „Předměty“ a „Rozvrh“ prázdné. Naplní se až po zápisu 

předmětů a tvorbě rozvrhu studentem v záři kalendářního roku. Termíny, kdy se zápisy předmětů 

provádějí, jsou v dostatečném předstihu zveřejněny na záložce „Vítejte“ v aktualitách (viz Obrázek 1). 
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