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Cl. 1

Úvodní ustanovení
1) Toto rozhodnutí děkana navazuje na předchozí rozhodnutí děkana a rektora a mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 s
úěinností od 20. dubna 2020, kterým byly stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů
na vysokých školách a dále mimořádné opatření (ě. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) ze stejného
dne a se stejnou úěinností, kterým byla nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob
umožňující cestovat v rámci České republiky za úěelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na
vysoké škole, pro které byly výjimky opatřením stanoveny.
2) Cílem Rozhodnutí děkana č. 3/2020 je umožnit absolventským ročníkům řádně ukončit studium
v AR 2019/2020.

Cl. 2
Změny termínů v LS 2019/2020
1. Dočasně pro LS 2019/2020 upravuji termíny dané Přílohou č. 1 Směrnice děkana č. 3/2018
k organizaci státních závěrečných zkoušek (dále jen SZZk) na FVP takto:
1.1. státní závěrečné zkoušky v letním semestm budou mít dva termíny, přičemž oba budou
řádné i opravné:
a) původní termín konání SZZk v LS: 20. 5.-7. 6. 2020 se posouvá takto: 1. 6.-26. 6. 2020
b) původní termín konání SZZk v LS: 10. 8.-21. 8. 2020 se posouvá takto: 17. 8.-31.8. 2020
Státní závěrečné zkoušky budou organizovány v souladu s platnými hygienickými opatřeními,
nařízením vlády, MŠMT, MZ, rektora SU, případně dalších příslušných orgánů. O způsobu
organizace budou studenti včas informováni.
1.2. odevzdání bakalářské/diplomové práce
a) pro první termín SZZk v letním semestru je nově stanoveno datum odevzdání 11. 5. 2020
(původně 30. 4. 2020), přičemž student vloží pouze elektronickou verzi práce do IS SU
(včetně vloženého nepodepsaného Zadání BP/DP od vedoucího pracoviště), fyzicky
odevzdá svázané dva výtisky práce až u obhajoby

b) pro druhý termín SZZk v letním semestru bylo stanoveno datum odevzdání 24. 7. 2020
(původně 20. 7. 2020), přičemž způsob odevzdání již bude odpovídat podmínkám daným
ve Směrnici děkana č. 4/2018 K zadávání, vypracování a odevzdávání BP a DP na FVP
v Opavě, článek 2, odst. 9 a 10.
1.3. přihlašování ke státní závěrečné zkoušce prostřednictvím IS SU nejpozději do:
a) 20. 5. 2020 pro první termín SZZk v letním semestru (původní termín 30. 4. 2020)
b) 24. 7. 2020 pro druhý termín SZZk v letním semestru (původní termín 20. 7. 2020)
Před přihlášením se ke státní závěrečné zkoušce je student povinen v IS SU zkontrolovat, zda
má splněno potřebných 180 kreditů (pro bakalářské studium) nebo 120 kreditů (pro navazující
magisterské studium).
1.4. termín pro splnění všech studijních povinností nezbytných pro postup ke státní závěrečné
zkoušce:
a) 20. 5. 2020 pro první termín SZZk v letním semestru (původně 10. 5. 2020)
b) 24. 7. 2020 pro druhý termín SZZk v letním semestru (původně 10. 7. 2020).
Referentky studijního oddělení po přihlášení studenta ke SZZk z IS SU vytisknou a zkontrolují
Úplný výpis zapsaných předmětů. V případě zjištění skutečností, které brání studentovi
absolvovat SZZk, jej budou neprodleně kontaktovat prostřednictvím školní
e-mailové adresy.
Pro absolventské ročníky ruším odstavec 3a) článku 2 Rozhodnutí děkana č. 2/2020 Opatření
k zamezení šíření koronaviru a umožňuji vypisovat termíny zápočtů a zkoušek.
2.1. Zkušební období pro studenty absolventských ročníků, kteří chtějí využít první termín SZZk
v letním semestru 2019/2020, bude od 20. 4. 2020.-20. 5. 2020.
2.2. Ověřování výsledků studia (zakončení předmětu zápočtem, zkouškou) bude pro absolventské
ročníky pro letní semestr 2019/2020 probíhat na fakultě formou, kterou bude umožňovat
aktuální epidemiologická situace a příslušná vládní nařízení platná v den zkoušky.
a) Studenti, kteří plánují přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce v prvním termínu LS
2019/2020, nechť tuto skutečnost sdělí vedoucímu ústavu nejpozději do 25. 4. 2020.
Následně bude vypsán potřebný počet míst a zkušebních termínů pro jednotlivé
předměty.
Termíny vážící se ke 2. řádnému i opravnému termínu SZZk v LS 2019/2020 budou
studentům včas sděleny s ohledem na stav epidemiologické situace.
b) Způsob a podmínky konání zkoušky musí být uvedeny u zveřejněného termínu
zápočtu/zkoušky studia v IS SU v poznámce. Student je z tohoto důvodu povinen
sledovat a akceptovat případnou změnu formy konání zápočtu/zkoušky, o níž bude
pedagogem neprodleně informován.

0.3

Závěrečná ustanovení
1. Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

V Opavě dne 20. 4. 2020
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