
 

Ostrava, 20. 4. 2020 

Vážená studentko, vážený studente, 

na základě Příkazu rektora ke změně Harmonogramu akademického roku 2019/20 a 

uspořádání výuky do konce akademického roku 2019/20, zasíláme upřesňující pokyny pro 3. 

ročník bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. 

 

Zkouškové období 

22. 4. 2020 – 15. 5. 2020 (primárně pro studenty, kteří měli k datu 21. 4. 2020 již splněny 

všechny studijní povinnosti za předchozích 5 semestrů studia a u kterých se dá předpokládat, 

že stihnou vykonat úspěšně i zkoušky za šestý semestr) 

22. 4. 2020 – 19. 7. 2020 (primárně pro studenty, kterým k datu 21. 4. 2020 chyběla jedna 

nebo více studijních povinností za přechozích 5 semestrů studia a kterým dává prodloužené 

zkouškové období čas k dokončení všech chybějících zkoušek, buď ke kontrole ke dni 29. 5. 

2020, nebo ke dni 20. 7. 2020) 

 

Od začátku zkušebního období (22. 4. 2020) je možné vykonávat všechny zápočty a 

zkoušky bez ohledu na počet zápisů předmětu. Vypisování termínů zkoušek je v pravomoci 

garantů předmětů. Všechny zkoušky budou probíhat distančním (bezkontaktním) způsobem, 

a to buď ústně, nebo písemně. Způsob zakončení předmětu (ústní zkouška, písemná zkouška, 

projekt, seminární práce apod.) je v gesci garanta předmětu a nemusí se plně shodovat se 

způsobem oznámeným při zahájení výuky v letním semestru. Garant předmětu oznámí způsob 

zakončení předmětu studentům nejpozději do 21. 4. 2020.   

 

Termíny odevzdání bakalářské práce 

Bakalářská práce se odevzdává do IS Edison pouze v digitální podobě nejpozději k datu 

uvedených termínů:  

15. 5. 2020, 29. 5. 2020, 20. 7. 2020 

 

Termíny kontroly studia 

Kontrole studia vyhoví ti studenti, kteří k níže uvedenému datu splní všechny předepsané 

studijní povinnosti a dosáhnou požadované hodnoty 180 kreditů.  

15. 5. 2020 pro termín SZZ v červenci 2020 

29. 5. 2020 pro termín SZZ v červenci 2020 

20. 7. 2020 pro termín SZZ v srpnu 2020 

Verifikace údajů v IS Edison studentem musí proběhnout vždy nejpozději do 5 dnů po termínu 

kontroly studia.  

 

Termíny přihlašování studentů ke SZZ 

18. 5. 2020 – 3. 6. 2020 pro červencový termín SZZ 

24. 7. 2020 – 4. 8. 2020 pro srpnový termín SZZ 

 

 



 

Termín státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro bakalářské studenty 

1. 7. 2020 - 10. 7. 2020 (pro studenty, kteří splnili podmínky kontroly studia k 15. 5. 2020 nebo 

29. 5. 2020) 

24. 8. 2020 – 28. 8. 2020 (pro studenty, kteří splnili podmínky kontroly studia k 20. 7. 2020) 

 

Pravidla pro konání SZZ budou zveřejněna po podepsání změny VŠ zákona, nejpozději 

však jeden měsíc před konáním SZZ. To se týká i situace zahraničních studentů (zejména 

slovenských), kteří se nacházejí nyní mimo území ČR. 

 

Obecné pokyny 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16184/2020-

1/MIN/KAN stále platí zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na 

VŠB-TUO. Rektor univerzity povoluje osobní přítomnost pouze pro studenty v závěrečném 

ročníku studia:  

• na konzultaci závěrečných prací v bakalářském, magisterském nebo doktorském 

studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,  

• na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání 

studijní literatury. 

Vedení Ekonomické fakulty se domnívá, že osobní konzultace by měly být realizovány 

pouze ve zcela výjimečných situacích, pokud není možno řešit konzultaci závěrečných prací 

bezkontaktním způsobem (mail, Skype, MS Teams nebo jiný komunikační nástroj). 

Studenti, kteří se účastní konzultací, musí splnit následující podmínky:  

• při každém vstupu odevzdat písemné čestné prohlášení: 

o o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích 

dvou týdnů, 

o o neexistenci nařízení karanténního opatření v daném čase,  

o o neexistenci akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách univerzity. Studenti odevzdají čestné 

prohlášení příslušnému pedagogovi nebo pracovníkovi knihovny. 

• u vstupu do budovy: 

o  provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,  

o  musí mít povinnou ochranu horních cest dýchacích. 

 

Uvedené termíny se mohou změnit s ohledem na epidemiologickou situaci a s tím 

souvisejícími opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.  

  

 

        doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. 
              děkan EkF VŠB-TUO  


