
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O P A T Ř E N Í   D Ě K A N A   Č .   7/ 2 0 2 0 
Č.j. UKPedF/112364/2020 

Zpracoval: proděkanky pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení 

Odpovídá: děkan fakulty  

 

Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020 

V souladu s opatřením rektora č. 11/2020 vyhlašuji změnu harmonogramu akademického roku 2019/2020 na 

Pedagogické fakultě UK pro prezenční i kombinovanou formu studia (dále PS, KS) stanovenou v návaznosti na 

nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými 

opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR. 

Harmonogram akademického roku 2019/2020 vyhlášený opatřením děkana č. 14/2019, č. j. 

UKPedF/165227/2019 se mění takto:  

Letní semestr 2019/2020 

Výuka prezenčního studia: 24.02. 2020 až 22.05. 2020. 

Děkanský den: zrušen. 

Rektorský den: zrušen. 

Prázdniny: 01.08. 2020 až 31.08. 2020. 

Ukončení výuky v předmětech posledního úseku studia (dle doporučeného průběhu studia): 

16.05. 2020. 

Zkouškové období: 25.05. 2020 až 31.07. 2020 a 01.09. 2020 až 19.09. 2020. 

Zkouškové období pro studenty v posledním úseku studia (dle doporučeného průběhu studia): 

18.05. 2020. 

Letní semestr 2019/2020 (letní termín SZZ) 

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory nejpozději 

do: 04.05. 2020. 

Přihlášení se k SZZ v SIS: 01.04. 2020 až 04.05. 2020. 

Období SZZ:  

- Obhajoby: 01.06. až 05.06. 2020. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ústní část SZZ: 17.06. až 23.06. 2020 a 29.06. až 03.07. 2020. 

Poznámky, bod 3): Termíny konání SZZ stanoví děkan. Tyto termíny se s přesným časovým 

určením zveřejní nejméně dva týdny předem ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

Dvoutýdenní období, v němž se tyto termíny budou konat, se zveřejní ve veřejné části 

internetových stránek nejméně tři měsíce předem. Student provede kontrolu splněných studijních 

povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním. 

Poznámky, bod 4): Termíny konání SZZ v letním termínu s přesným časovým určením stanoví 

děkan ve veřejné části internetových stránek fakulty alespoň týden předem. Období, v němž se tyto 

termíny budou konat, se zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejméně jeden měsíc 

předem. Student provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v 

SIS nejpozději týden před jejím konáním. 

 

Ostatní termíny zůstávají beze změny.  

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  

Příloha: Harmonogram akademického roku 2019/2020 

 

V Praze dne 27. 3. 2020 

 

 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r.  

děkan fakulty 

 

 


