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Sdělení děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci  

č. 4/2020,  

kterým se upravuje harmonogram 

akademického roku 2019/2020 FZV UP v Olomouci 

 

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací děkan FZV UP v Olomouci vydává toto sdělení 

k realizaci letního semestru ak. roku 2019/2020: 

1. Harmonogram letního semestru ak. roku 2019/2020 se upravuje následovně: 

a) Ukončení výuky v LS se stanovuje na 3. 7. 2020. 

b) Hlavní zkouškové období v letním semestru se stanovuje na dobu od 7. 7. 2020  

do 21. 8. 2020 s tím, že mezní termín pro splnění studijních povinností za ak. rok 

2019/2020 bude nastaven k datu 15. 9. 2020. 

c) Termín pro splnění studijních povinností pro 3. roč. bakalářského studia pro účast u SZZ 

se stanovuje na 15. 6. 2020. 

d) Termín pro splnění studijních povinností pro 2. roč. navazujícího magisterského studia 

pro účast u SZZ se stanovuje na 15. 6. 2020.  

e) Termín pro odevzdání bakalářských prací se stanovuje na 15. 6. 2020. 

f) Termín pro odevzdání diplomových prací se stanovuje na 15. 6. 2020. 

g) Termín pro odevzdání disertační práce se stanovuje na 15. 5. 2020. 

h) SZZ se budou konat od 13. 7. 2020 do 4. 9. 2020 (bude pouze jeden termín SZZ, ruší 

se „jarní“ a „podzimní“ termíny). 

i) Termíny přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 zůstávají 

zatím beze změn. 

 

2. Realizace úprav harmonogramu akademického roku 2019/2020 

a) Vedoucí obor/program garantujících pracovišť ve spolupráci s garanty studijních 

oborů/programů odpovídají za splnění požadavků vyplývajících ze schválených 

akreditačních spisů jednotlivých studijních oborů/programů realizovaných v ak. roce 

2019/2020. 
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b) Vedoucí obor/program garantujících pracovišť ve spolupráci s garanty studijních 

oborů/programů zajistí implementaci úprav harmonogramu LS ak. roku 2019/2020 a 

sdělí konkrétní termíny pro konání státních závěrečných zkoušek oborů/programů, 

které garantují, do 14. 4. 2020 vedoucí studijního oddělení na e-mail: 

alena.cholinska@upol.cz. 

c) Čerpání řádné dovolené zaměstnanců bude podřízeno nově nastavenému 

harmonogramu s tím, že naprosto prioritní je vytvoření podmínek pro zdárné ukončení 

akademického roku včetně SZZ a respektování požadavků § 217 zákona č. 262/2006, 

zákoník práce. 

Přijatá opatření eliminují dopady významného narušení průběhu letního semestru ak. roku 2019/2020 

z důvodů vyhlášení nouzového stavu a karantény, nařízení pracovní povinnosti pro studenty posledních 

ročníků bakalářských studijních programů a zohledňují  zapojení studentů v rámci pomoci 

poskytovatelům zdravotní péče v době přerušení výuky na vysoké škole. 

 

Tímto se ruší Sdělení děkana FZV UP v Olomouci č. 2/2020 ze dne 18. 3. 2020.  

 

 

V Olomouci dne 25. 3. 2020      

                                                                                                             

                                                                                                         prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                               děkan  

  FZV UP v Olomouci 
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