
 

 

 

Přírodovědecká fakulta OU  
30. dubna 22 
701 03  Ostrava 

   

Č.j: OU-23527/31-2020                                                                          

V Ostravě dne: 15. 4. 2020 

 

Opatření děkana č. 6/2020 

 
Harmonogram akademického roku 2019/2020 na Přírodovědecké 

fakultě Ostravské univerzity 
 
 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda 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 nouzový stav, ruším Opatření 
děkana č. 7/2019 ze dne 8. 7. 2019 a tímto opatřením stanovuji nový Harmonogram 
akademického roku 2019/2020 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. 
      

 
Zimní semestr 

 

Zápisy do studia (pro 1. ročníky) červenec - září 2019 

Elektronické zápisy do dalšího ročníku 2. 9. – 8. 9. 2019 

Zápis na rozvrhové akce ZS (2. a vyšší ročníky) 2. 9. - 8. 9. 2019 

Zápis předmětů pro studenty 1. ročníků na ZS  
ak. roku 2019/2020 

17. 9. - 22. 9. 2019 

Pravidelná výuka (13 T) 23. 9. - 20. 12. 2019 

Mezní termín zveřejnění témat diplomových a 
bakalářských prací 

30. 9. 2019 

Zrušení pouze registrovaných předmětů na ZS  
ak. roku 2019/2020 

11. 10. 2019 

Zápis předmětů na zimní semestr – Ph.D. studenti do 18. 10. 2019 

Podání žádosti o sociální stipendium  
pro ak. rok 2019/2020 

do 29. 10. 2019 

Podání žádosti o ubytovací stipendium  
pro ak. rok 2019/2020 

do 29. 10. 2019 

Registrace předmětů na LS AR 2019/2020 29. 10. – 10. 11. 2019 

Akademický den – Slavnostní zahájení AR listopad 20191 

Zadání témat diplomových a bakalářských prací 
 

do 29. 11. 20192 

Zimní prázdniny 21. 12. 2019 - 1. 1. 2020 

Zkouškové období (6 T) 2. 1. - 7. 2. 2020 

Odevzdání přihlášky ke SZZ v únorovém termínu  
a kontrola splnění studijních povinností (na studijním 
oddělení) 

13. 1. 2020 

 
1 Termín konání Akademického dne bude upřesněn v průběhu roku. 
2 29. 11. 2019 je mezním termínem pro zadání VŠKP pro všechny studenty v posledním roce studia. Dle specifika 
jednotlivých oborů je vhodné VŠKP volit dříve. Studenti jsou povinni řídit se pokyny jednotlivých kateder. 



 

 

 

Odevzdání závěrečných prací (na sekretariát katedry) 13. 1. 2020 

Státní závěrečné zkoušky  27. 1. - 7. 2. 2020 

Zápis na rozvrhové akce LS AR 2019/2020 4. 2. – 9. 2. 2020 

Mezní termín splnění studijních povinností za ZS 7. 2. 2020 

 
Letní semestr (neabsolventské ročníky) 

 

Pravidelná výuka (13 T) 10. 2. - 7. 5. 2020 

Zrušení pouze registrovaných předmětů na LS 6. 3. 2020 

Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020 

Zápis předmětů na letní semestr – Ph.D. studenti do 18. 4. 2020 

Majáles, Sportovní den květen 2020 

Registrace předmětů na ZS AR 2020/2021 dle opatření rektora 

Zkouškové období 11. 5. - 31. 8. 2020 

Mezní termín splnění studijních povinností  
za akademický rok 2019/2020 

31. 8. 2020 

 
 
 

Letní semestr (závěrečné ročníky Učitelství pro SŠ) 
 

Souvislá pedagogická praxe3 2. 1. 2020 - 21. 2. 2020 

Pravidelná výuka (3 T dvojnásobná dotace) 24. 2. - 13. 3. 2020 

Zkouškové období 16. 3. - 1. 5. 2020 

Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020 

Zaslání přihlášky ke SZZ v květnovém/červnovém 
termínu a kontrola splnění studijních povinností (na 
studijním oddělení) 

4. 5. 2020 

Odevzdání závěrečných prací (elektronicky) 23. 4. 20204 

Státní zkouška (1. obor) Termín konání státní závěrečné 
zkoušky bude zveřejněn 
nejpozději 15 dnů přede dnem 
jejího konání na webových 
stránkách fakulty. Studenti budou 
taktéž informováni 
prostřednictvím studentského e-
mailu. 

Státní zkouška (2. obor) 

Odevzdání/zaslání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu  
a kontrola splnění studijních povinností (na studijním 
oddělení) 

22. 6. 2020 
 

Odevzdání diplomových prací pro srpnový termín státní 
zkoušky (elektronicky) 

22. 6. 20204 

Státní zkoušky 10. 8. – 31. 8. 2020 

 
 

 
Letní semestr (závěrečné ročníky neučitelského studia) 

 
3 Student si může ve výjimečných případech domluvit individuální datum praxe.   
4 Termín odevzdání závěrečné práce může být na základě žádosti studenta posunut. Žádost student zasílá 
prostřednictvím studentského e-mailu vedoucímu práce, který tuto žádost projedná s vedoucím katedry a stanoví 
termín nový. Při stanovení nového termínu pro odevzdání závěrečné práce musí být garantováno, že budou 
v požadované lhůtě vypracovány posudky a vloženy do systému Dipl2. 



 

 

 

 

Pravidelná výuka (9 T) 10. 2. - 8. 4. 2020 

Zkouškové období 14. 4. - 1. 5. 2020 

Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020 

Odevzdání závěrečných prací (elektronicky) 23. 4. 20205 

Zaslání přihlášky ke SZZ v květnovém/červnovém 
termínu a kontrola splnění studijních povinností (na 
studijním oddělení) 

4. 5. 2020 
 

Státní zkoušky Termín konání státní závěrečné 
zkoušky bude zveřejněn 
nejpozději 15 dnů přede dnem 
jejího konání na webových 
stránkách fakulty. Studenti budou 
taktéž informováni 
prostřednictvím studentského e-
mailu. 

Odevzdání/zaslání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu  
a kontrola splnění studijních povinností (na studijním 
oddělení) 

22. 6. 2020 

Odevzdání závěrečných prací pro srpnový termín státní 
zkoušky (elektronicky) 

22. 6. 20205 

Státní zkoušky 10. 8. – 31. 8. 2020 

 
 

Letní semestr (závěrečné ročníky dvouoborového bakalářského studia) 
 

Pravidelná výuka (9 T) 10. 2. - 8. 4. 2020 

Zkouškové období 14. 4. - 1. 5. 2020 

Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020 

Odevzdání závěrečných prací (elektronicky) 23. 4. 20205 

Zaslání přihlášky ke SZZ v květnovém/červnovém 
termínu a kontrola splnění studijních povinností (na 
studijním oddělení) 

4. 5. 2020 

Státní zkouška (1. obor) Termín konání státní závěrečné 
zkoušky bude zveřejněn 
nejpozději 15 dnů přede dnem 
jejího konání na webových 
stránkách fakulty. Studenti budou 
taktéž informováni 
prostřednictvím studentského e-
mailu. 

Státní zkouška (2. obor) 

Odevzdání/zaslání přihlášky ke SZZ v srpnovém termínu  
a kontrola splnění studijních povinností (na studijním 
oddělení) 

22. 6. 2020 

Odevzdání závěrečných prací pro srpnový termín státní 
zkoušky (elektronicky) 

22. 6. 20205 

Státní zkoušky 10. 8. – 31. 8. 2020 

 
 

 
5 Termín odevzdání závěrečné práce může být na základě žádosti studenta posunut. Žádost student zasílá 
prostřednictvím studentského e-mailu vedoucímu práce, který tuto žádost projedná s vedoucím katedry a stanoví 
termín nový. Při stanovení nového termínu pro odevzdání závěrečné práce musí být garantováno, že budou 
v požadované lhůtě vypracovány posudky a vloženy do systému Dipl2. 



 

 

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
 

Den otevřených dveří 
 

24. 1. 2020 

Přijímací zkoušky 
 

 řádný termín 
 náhradní termín 

 
 

 květen – srpen 2020 
 15. 6. 2020 

 

 
Zasedání Vědecké rady PřF OU pro akademický rok 2019/20206 

 

22. 11. 2019 

21. 2. 2020 

22. 5. 2020 

 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 

děkan 

 

 

 
 

 
6 Termíny se v případě potřeby mohou změnit nebo doplnit o další termíny pro mimořádné zasedání VR PřF. 


