
Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Fakultě sociálních studií OU 

ZIMNÍ SEMESTR 
13 výukových týdnů, 14 výukových týdnů - obor Zdravotně sociální pracovník 

Zápis do studia (1. rok studia) červenec - září 2018 

Zápis do studia v akademickém roce 03.09.2018 – 09.09.2018 

Zápis předmětů na zimní semestr – 2. krok (volby 
rozvrhové akce – 2. a vyšší ročníky)* 

03.09.2018 – 09.09.2018 

Katedry upraví, popř. vloží kapacity předmětů pro 1. ročníky do 10.09.2018 

Zápis předmětů na zimní semestr (1. ročníky)  11.09.2018 – 14.09.2018 

Zápis předmětů na zimní semestr – event. korekce zápisu 
v rámci daných kapacit 
 

24.09.2018 – 30.09.2018 

Zrušení nesprávně zapsaných předmětů na zimní semestr 
systémem 
 

12.10.2018 

Zveřejnění témat VŠKP od 01.10.2018 

Pravidelná výuka - 13 týdnů 24.09.2018 – 21.12.2018 

Pravidelná výuka – 13 týdnů – obor Koordinace 
rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče 

17.09.2018 – 14.12.2018 

Pravidelná výuka - 14 týdnů 17.09.2018 – 21.12.2018 

Imatrikulace září – říjen 2018 

Příprava podkladů pro rozvrhové akce na LS AR 2018/2019, 
katedry vloží do systému závazné kapacity A, B a C u 
jednotlivých předmětů 

19.10.2018 – 25.10.2018 

Vložení slepých rozvrhových akcí (rozvrháři) 19.10.2018 – 25.10.2018 

Zápis předmětů na letní semestr – 1. krok (registrace)* 30.10.2018 – 11.11.2018 

Katedry zruší prostřednictvím rozhraní pro tvorbu rozvrhových 
podkladů předměty, které nebudou pro malý zájem vyučovány 

12.11.2018 – 13.11.2018 

Zápis předmětů na letní semestr – dodatečná registrace za 
předměty zrušené z důvodu malého zájmu 

14.11.2018 – 19.11.2018 

Tajemníci nebo pedagogičtí poradci zpřesní na základě 
registrací podklady pro rozvrh (počet rozvrhových akcí na 
zapsané předměty, počty studentů na rozvrhových akcích) 

13.11.2018 – 23.11.2018 

Podání žádosti o sociální stipendium pro AR 2018/2019 do 30.10.2018 

Podání žádosti o ubytovací stipendium pro AR 2018/2019 do 30.10.2018 



Nejzazší možnost pro doložení potvrzení k podané žádosti 
o sociální stipendium pro AR 2018/2019 

09.11.2018 

Podání žádosti o schválení vlastního tématu VŠKP – 
studenti Bc. a Mgr. v předposledním roce studia 
 

do 30.11.2018 

Korektivní termín pro změnu v zadání VŠKP 03.12.2018 – 14.12.2018 

Vánoční (zimní) prázdniny 22.12.2018 – 01.01.2019 

Odevzdání Podkladu pro zadání VŠKP – studenti Bc. a 
Mgr. v předposledním roce studia 

 

do 31.01.2019 

Zkouškové období 02.01.2019 – 08.02.2019 

Rozvrháři připraví podrobně po fakultách rozvrh na LS do 25.01.2019 

Tajemníci nebo pedagogičtí poradci zkontrolují s rozvrháři 
rozvrh na LS 

28.01.2019 – 02.02.2019 

Zápis předmětů na letní semestr – 2. krok (volby 
rozvrhové akce)* 

05.02.2019 – 10.02.2019   

Mezní termín splnění studijních povinností za zimní 
semestr 

08.02.2019 

 

LETNÍ SEMESTR 
13 výukových týdnů, 8 výukových týdnů - absolventský ročník(abs), 14 výukových týdnů - obor 
Zdravotně sociální pracovník 

Pravidelná výuka - 13 týdnů 11.02.2019 – 10.05.2019 
11.02.2019 – 05.04.2019(abs)  

Pravidelná výuka - 14 týdnů 11.02.2019 – 17.05.2019 
11.02.2019 – 05.04.2019(abs)   

Zápis předmětů na letní semestr – event. 
korekce zápisu v rámci daných kapacit 

13.02.2019 – 19.02.2019 

Zrušení nesprávně zapsaných předmětů na 
letní semestr systémem 
 

08.03.2019 

Velikonoční prázdniny 18.04.2019 – 22.04.2019 

Odevzdání vysokoškolských kvalifikačních 
prací a vložení finální verze VŠKP do DIPL 2 

do  09.04.2019 

Odevzdání Podkladu pro zadání VŠKP – 
studenti studijního oboru Koordinace 
rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální 
péče – v prvním roce studia 

do 30.06.2019  

Majáles, Sportovní den duben, květen 2019 

Zápis předmětů na zimní semestr AR 
2019/2020– 1. krok (registrace) 

květen 2019 (bude upřesněno v 
Harmonogramu AR 2019/2020) 



Zkouškové období pro obory s 13 výukovými 
týdny 

13.05.2019 – 21.06.2019 

Zkouškové období pro obory s 14 výukovými 
týdny 

20.05.2019 – 28.06.2019 

Zkouškové období - absolventské ročníky 08.04.2019 – 30.04.2019(abs)  

Státní závěrečné zkoušky květen, červen 2019 

Promoce červen – červenec 2019 

Hlavní (letní) prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019 

Státní závěrečné zkoušky (opravný termín) 12.08.2019 – 30.08.2019 

Zadání témat vysokoškolských kvalifikačních 
prací do DIPL2 – Bc. a Mgr. 

do 30.08.2019 

Mezní termín splnění studijních povinností za 
AR 

30.08.2019 

 

Přijímací řízení pro AR 2019/2020 

Den otevřených dveří FSS OU 11.01.2019 – 12.01.2019 

Řádný termín přijímacích zkoušek na FSS OU duben - červen 2019 

Náhradní termín přijímacích zkoušek na FSS OU do 19.06.2019 

 

* priority při zápisu předmětů 

1. den absolventské ročníky Bc., Mgr. a 
NMgr. oborů  

2. den Mgr. ostatní a 1. ročník NMgr. 
3. den Bc. ostatní (LF, FSS, FU) 
4. den Bc. ostatní (FF, PdF, PřF) 
5. den  Bez omezení 

 

Vysvětlivky: 

FF Filozofická fakulta  

FU Fakulta umění 

FSS Fakulta sociálních studií  

LF Lékařská fakulta 

PdF Pedagogická fakulta  

PřF Přírodovědecká fakulta 

OU Ostravská univerzita  

AR akademický rok 


