Úplné znění Výnosu č. A/V/961/16/2020 ve znění Dodatku č. 2. z 3. 5. 2021
(graficky zvýrazněné části dotčené dodatkem č. 2)

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento výnos nastavuje základní harmonogram akademického roku 2020/21, stanovuje termíny pro
plnění studijních povinností daných Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze a upřesňuje další termíny související se studiem pro akademický rok 2020/21.
Článek 2
Základní termíny
(1) Akademický rok 2020/2021 začíná 7. září 2020 a končí 5. září 2021 a je rozdělen:
Zimní semestr (ZS):
Výuka:

14. 9. – 18. 12. 2020

Zkouškové období:

4. 1. – 26. 2. 2021

Termíny zápisu zajistí děkanáty fakult nejpozději do 25. září 2020.
V období 12. 10. 2020 - 7. 12. 2020 probíhá výuka distančně, vyjma mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví, které stanovují výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na
vysokých školách v tomto období.
Od 7. 12. 2020 je stanoveno:
•
dokončení teoretické výuky v zimním semestru převážně distančním způsobem;
•
umožnění laboratorní výuky pro všechny ročníky;
•
využití možnosti prezenční výuky pro první ročníky (bakalářského i navazujícího
magisterského studia) ke konzultacím a postupovým testům
•
možnosti individuálních konzultací studentů všech ročníků po předchozí domluvě
•
pokračování běžného režimu v doktorských studijních programech
Letní semestr (LS)
Výuka:

1. 3. – 28. 5. 2021 – distanční výuka (přednášky, cvičení)
Laboratorní
výuka
v závislosti
na
uvolňování
mimořádných opatření.
Laboratorní výuka může být realizována i ve zkouškovém
období a v dalších 2 týdnech po ukončení zkouškového
období. Laboratoře ak. roku 2020/21 mohou zasáhnout i do
začátku akademického roku 2021/22, nejdéle do 30. 9. 2021
Specializační a individuální laboratoře mohou probíhat i
mimo výše uvedená období.
Garant předmětů může určit termín, ve kterém se student má
účastnit laboratorní výuky. Případné změny na žádost
studenta jsou plně v kompetenci garanta předmětu.

Zkouškové období:

31. 5. – 2. 7. 2021
23. 8. – 3. 9. 2021
Garant předmětu po dohodě s vedoucím ústavu může v
LS akademického roku 2020/21 vypsat zkouškové termíny i
mimo výše zmíněné období.

S ohledem na výuku laboratoří, které mají prioritu, je
v případě souhrnných zápočtových testů doporučeno, aby
garant předmětu zajistil, aby byly vypsány minimálně 2
termíny, každý v jiném týdnu.
Garant předmětu po dohodě s vedoucím ústavu může v
LS akademického roku 2020/21 vypsat zkouškové termíny i
mimo výše zmíněné období.
Termíny zápisu do LS zajistí děkanáty fakult nejpozději do 8. března 2021. Doporučuje se využít
všech nástrojů SIS a realizovat zápis distančně.
(2) Výuka začíná obvykle v 8:00. Začátky vyučovacích hodin jsou vždy v celou hodinu, délka vyučovací
hodiny je 50 minut.
(3) Termíny s vlivem na pravidelný rozvrh a vypisování zkouškových termínů:
Rektorský den:

19. 11. a 20. 11. 2020

Studentská vědecká konference:

19. 11. 2020

Den otevřených dveří:

20. 11. a 21. 11. 2020
22. 1. a 23. 1. 2021

(4) Změna výuky:
a) Zimní semestr – není plánována
b) Letní semestr – není plánována
Článek 3
Bakalářské studium
(1) Zápis povinně volitelných (PV) a volitelných předmětů (V) a přihlašování k rozvrhu:
Přihlašování na rozvrh ZS:

3. 9. – 11. 9. 2020

Předběžný zápis PV a V předmětů LS:

19. 11. – 27. 11. 2020

Přihlašování na rozvrh LS:

11. 2. -19. 2. 2021

Předběžný zápis PV a V předmětů ZS 6. 5. – 14. 5. 2021
2021/22:
(2) Závazné termíny pro studenty III. resp. IV. ročníků bakalářského studia dle termínu konání SZZ jsou:
a) Kontrola splnění studijních povinností pro studenty
I. termín SZZ:
do 11. 6. 2021
II. termín SZZ:
b) Odevzdání bakalářské práce elektronicky do SIS:
I. termín SZZ:
II. termín SZZ**:

do 9. 7. 2021

do 11. 6. 2021
do 9. 7. 2021

c) Období konání SZZ studijních programů realizovaných pod některou z fakult VŠCHT Praha:
I. termín SZZ:
21. 6. – 30. 6. 2021
II. termín SZZ*:

23. 8. – 3. 9. 2021

d) Období konání SZZ pro studenty programu Specializace v pedagogice jsou:
I. termín SZZ:
červen 2021
II. termín SZZ:

16. 8. – 27. 8. 2021

*Konkrétní datum konání SZZ zkoušky studenta stanoví děkan fakulty. Konkrétní termíny SZZ pro fakultu
vyhlašuje děkan fakulty na návrh vedoucích ústavů. Termín konání státní závěrečné zkoušky zveřejní fakulta
nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách. Student musí být s termínem
konání SZZ prokazatelně seznámen. Z kapacitních důvodů lze termíny uskutečnit mimo navrhovaná
období.
**Děkan může individuálně povolit posunutí termínu odevzdání práce
(3) Promoce absolventů bakalářského studia proběhnou 12. a 13. 10. 2021 v závislosti na
epidemiologické situaci a uvolňování mimořádných opatření.
(4) Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia se konají
Studentům I. ročníku odpadá v den jejich imatrikulace veškerá výuka.

v úterý

15.

9.

2020.

Článek 4
Magisterské studium
(1) Zápis povinně volitelných (PV) a volitelných předmětů (V) a přihlašování k rozvrhu:
Zápis PV a V předmětů ZS (I. ročník)

na děkanátu při zápisu nebo 3. 9. – 11. 9. 2020

Přihlašování na rozvrh ZS:

3. 9. – 11. 9. 2020

Předběžný zápis PV a V předmětů LS:

19. 11. – 27. 11. 2020

Přihlašování na rozvrh LS:

11. 2. -19. 2. 2021

Předběžný zápis PV a V předmětů ZS 2021/22:

6. 5. – 14. 5. 2021

(2) Závazné termíny pro studenty II. ročníku magisterského studia:
Kontrola splnění studijních povinností:

do 17. 5. 2021

Odevzdání diplomové práce elektronicky do do 17. 5. 2021
SIS**:
Termín konání SZZ*:

1. 6. – 8. 6. 2021

*Konkrétní datum konání SZZ zkoušky studenta stanoví děkan fakulty. Termín konání státní závěrečné
zkoušky zveřejní fakulta nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách. Student
musí být s termínem konání SZZ prokazatelně seznámen. Z kapacitních důvodů lze termíny uskutečnit
mimo navrhovaná období. Pro vypsání dalších hromadných termínů je doporučeno vypisovat termíny SZZ
v období 23. 8. – 3. 9. 2021.
**Děkan může individuálně povolit posunutí termínu odevzdání práce

(3) Promoce absolventů magisterského studia proběhnou 22., 23. a 24. 6. 2021 v závislosti na
epidemiologické situaci a uvolňování mimořádných opatření.
Článek 5
Společná ustanovení
(1) Harmonogram plnění studijních povinností pro studenty kombinovaného studia navrhuje
proděkan pro pedagogiku, v odůvodněných případech i student, a schvaluje děkan. Schválený
harmonogram je pro studenta závazný.
(2) O Mimořádný studijní plán (MSP) student žádá nejpozději do konce 1. měsíce semestru, do kterého
byl zapsán. Pouze v opodstatněných případech, zejména ze závažných zdravotních důvodů nebo
v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, může student podat žádost mimo stanovený
termín.
(3) Změna studijního plánu (povinně volitelných a volitelných předmětů) je možná nejdéle do
14 dnů od zahájení výuky v semestru.
(4) Způsob kontroly studijních povinností podléhá organizačním pokynům děkana fakulty, doporučuje
se využít všech nástrojů SIS a realizovat kontrolu studijních povinností s omezením prezenční
přítomnosti studentů na děkanátu fakulty.
(5) Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce,
popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat
nejdůležitější závěry. V případě, že nebylo možné zcela splnit všechny body obsažené v Zásadách
pro vypracování je toto nutné okomentovat jednak v práci samotné, jednak v posudku vedoucího
práce. Text práce musí vždy splňovat standardy závěrečných prací a obsahovat všechny
požadované části, i když nebyly splněny všechny body ze zadání.
Pokud důvodem nesplnění zadání bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je
možné užít následující formulaci: Vypracování závěrečné práce bylo ovlivněno mimořádnými
opatřeními, které zakázaly a dále upravovaly osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole
pro potřebu ochrany před výskytem a šíření onemocnění COVID-19.

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
rektor VŠCHT Praha

