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Upravený harmonogram letního semestru AR 2019/2020 

Pozn.: novinky a změny jsou pro lepší orientaci vyznačeny modře. 

LETNÍ SEMESTR AR 2019/2020 
13 výukových týdnů, 8 výukových týdnů - absolventský ročník(abs), 14 výukových týdnů – bakalářský studijní obor Zdravotně sociální pracovník  
a studijní program Zdravotně-sociální péče 

Pravidelná výuka - 13 týdnů 
10.02.2020 – 07.05.2020 
10.02.2020 – 03.04.2020(abs)  Výuka až do konce semestru proběhne dálkovou 

formou, tj. bez osobní přítomnosti studentů 
v budovách OU. Pravidelná výuka - 14 týdnů 

10.02.2020 – 15.05.2020 
10.02.2020 – 03.04.2020(abs)   

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

10.02.2020 – 16.02.2020  

Zrušení nesprávně zapsaných předmětů na letní semestr 
systémem 
 

06.03.2020  

Mezní termín pro podání žádosti o druhý zápis předmětu 
za účelem vykonání zkoušky nebo za účelem splnění 
podmínek pro udělení zápočtu do LS 19/20 
 

06.03.2020  

Velikonoční prázdniny 09.04.2020 – 13.04.2020  

Odevzdání vysokoškolských kvalifikačních – vložení 
finální verze VŠKP do DIPL 2 

do  08.04.2020  
VŠKP se odevzdávají výhradně elektronicky 
v souladu s Opatřením děkanky č. 20/2020. 

Podání přihlášky ke státní zkoušce – termín ČERVEN 
2020 

do 17.04.2020 
Studenti přihlášku odevzdávají výhradně 
elektronicky v souladu s Opatřením děkanky č. 
20/2020. 

Majáles, Sportovní den duben, květen 2020  
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Zápis předmětů na zimní semestr AR 2020/2021– 1. krok 
(registrace) 

07.05. 2020 – 17.05.2020 
Termín je upřesněn dle Přílohy č. 3 Opatření rektora 
č. 32/2018 – Harmonogram pro AR 2020/2021. 

Zkouškové období pro obory s 13 výukovými týdny 11.05.2020 – 31.08.2020  

Zkouškové období pro obory s 14 výukovými týdny 18.05.2020 – 31.08.2020  

Zkouškové období - absolventské ročníky 06.04.2020 – 15.05.2020(abs)  

Odevzdání Podkladu pro zadání VŠKP – studenti 
navazujícího magisterského studijního programu 
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace – v prvním roce 
studia 

do 30.6.2020  

Státní závěrečné zkoušky červen, srpen 2020  

Odevzdání vysokoškolských kvalifikačních – vložení 
finální verze VŠKP do DIPL 2 – pro studující, kteří mají 
povolen termín SRPEN 2020 jako ŘÁDNÝ termín 

do 30.06.2020 
VŠKP se odevzdávají výhradně elektronicky 
v souladu s Opatřením děkanky č. 20/2020. 

Odevzdání vysokoškolských kvalifikačních – vložení 
finální verze VŠKP do DIPL 2 – pro studující, kteří mají 
termín SRPEN 2020 jako OPRAVNÝ termín 

do 17.07.2020 
VŠKP se odevzdávají výhradně elektronicky 
v souladu s Opatřením děkanky č. 20/2020. 

Podání přihlášky ke státní zkoušce – termín SRPEN 2020 do 17.07.2020  

Promoce září – říjen 2020  

Hlavní (letní) prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020  
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Státní závěrečné zkoušky (opravný termín) 10.08.2020 – 31.08.2020  

Zadání témat vysokoškolských kvalifikačních prací do IS 
STAG – Bc. a Mgr.  

do 31.08.2020  

Mezní termín splnění studijních povinností za AR 31.08.2020  

 

ZIMNÍ SEMESTR AR 2020/2021 

 
Promoce 

září – říjen 2020 
 

Státní závěrečné zkoušky (opravný termín) leden 2021 
Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří 
absolvují svůj první=řádný termín státní zkoušky 
v srpnu 2020. 

 

 

Přijímací řízení pro AR 2020/2021 

Den otevřených dveří FSS OU 07.02.2020 

Řádný termín přijímacích zkoušek na FSS OU červen 2020 

Náhradní termín přijímacích zkoušek na FSS OU červenec -  srpen 2020 

 

 

 


