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Č. j. OU-1405/45-2021 V Ostravě dne 11. 1. 2021 

 

OPATŘENÍ DĚKANA PdF OU 

č. 30/2021 

k organizaci studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

v období nouzového stavu v České republice 

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České 

republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 

republiky od 5. října 2020 nouzový stav, a v návaznosti na další opatření: 

a) upravuji Harmonogram AR 2020/2021 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

(dále jen PdF OU); 

b) upravuji formu konání zápočtů a zkoušek na PdF OU; 

c) stanovuji alternativní podmínky plnění požadavků v rámci předmětů Průběžná 

praxe 1, Průběžná praxe 2 a Souvislá praxe. 

 
 
 

Článek 2 

Úprava harmonogramu AR 2020/2021 

1. Zkouškové období za zimní semestr AR 2020/2021 je prodlouženo do 28. 2. 2021. 

2. Kontrola plnění studijních povinností za AR 2020/2021 v předmětech Průběžná praxe 1, 

Průběžná praxe 2 a Souvislá praxe je prodloužena do 31. srpna 2021. 

3. Mezní termín pro zadání témat vysokoškolských kvalifikačních prací stanoven na 

28. 2. 2021. 

4. Upravený harmonogram AR 2020/2021 je Přílohou 1 tohoto opatření. 
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Článek 3 

Úprava formy konání zápočtů a zkoušek 

 
1. Pokud to charakter předmětu umožňuje, bude konání zápočtů a zkoušek probíhat 

distančně za použití prostředků umožňující neosobní kontakt. V ostatních případech dle 

aktuálně platných nařízení. 

2. O modifikacích u hodnocení předmětů, případně podmínkách plnění, rozhoduje garant 

předmětu, v případě pochybnosti vedoucí katedry. 

3. V odůvodněných případech (prokazatelně dokladovaná karanténa v souvislosti 

s onemocněním COVID 19 nebo na základě žádosti studenta popisující důvody) lze 

využít formy distančního zkoušení, u SZZ i dílčích zkoušek. 

 
 
 

Článek 4 

Formy plnění požadavků v předmětech profesní praxe 

1. Forma plnění podmínek předmětů Průběžná profesní praxe 1, Průběžná profesní praxe 2 

a Souvislá praxe pro AR 2020/2021 byla projednána a schválena Grémiem praxí PdF OU 

a je součástí tohoto opatření jako Příloha 2. 

 
 
 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení přijatá v rámci tohoto vnitřního předpisu vyplývají z aktuálních opatření 

a usnesení vlády na území České republiky a budou platit pouze v případě, pokud 

státními orgány nebude rozhodnuto jinak (např. zákaz osobní přítomnosti studentů na 

vysoké škole). 

2. Změny a doplnění tohoto opatření lze realizovat dodatkem.  

3. Toto opatření nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 11. 1. 2021. 

 
 
 

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., v. r.  
děkan PdF OU 

 
 
Příloha 1: 
Harmonogram akademického roku 2020/2021 
 
Příloha 2: 
Realizace průběžných a souvislých prací v akademickém roce 2020/2021 


