
Vážené studentky, vážení studenti,  

 

VŠAPs si uvědomuje, v jaké nepříjemné situaci se nalézáte, a že toto nejisté a nouzové 
období je pro vás velmi složité. Pracujeme usilovně na opatřeních, abyste i přes všechny 
překážky mohli zdárně dokončit aktuální akademický rok. 

Rádi bychom vás informovali o nejzásadnějších opatřeních a změnách, týkajících se 
vašeho studia. 

Věříme, že společně vzniklou kritickou situaci zvládneme. O dalších případných změnách 
vás budeme průběžně informovat. 

 

Harmonogram akademického roku VŠAPs v nouzovém režimu 

 Předpokládáme prodloužení období výuky o 1 až 4 týdny. O všech aktuálních změnách vás 
budeme předem informovat. 

 Zkouškové období  je upraveno tak, aby trvalo také po celý měsíc červenec a v září pak 
od 1. 9. minimálně do 18. 9. 2020 – týká se obou forem studia (tj. denní i kombinované). 

 

Státní závěrečné zkoušky 

 Termín odevzdání bakalářské práce pro letní termín státnic (červen 2020)  
je prodloužen do 15. 4. 2020 (aktuálně je odevzdávejte pouze v elektronické podobě  
+ nahrání do IS Moggis). 

 Termín pro uzavření předmětů pro letní termín státnic je 31. 5. 2020 (zapsání v IS Moggis). 
 

 Termín odevzdání bakalářské práce pro podzimní termín státnic (září 2020) je 
prodloužen do 30. 7. 2020. 

 Termín pro uzavření předmětů pro podzimní termín státnic je 30. 6. 2020 (zapsání v IS  
       Moggis). 
 

 V současnosti není možné na VŠAPs konat státní závěrečné zkoušky distanční 
formou (např. přes videohovor). Předpokládáme, že proběhnou standardním způsobem  
po skončení mimořádných opatření. Pokud bude nutné státní závěrečné zkoušky odložit, 
budou nové termíny vyhlášeny alespoň 1 měsíc před jejich konáním. 

Odborné praxe/stáže studentů denního studia 

 Odborné praxe studentů 3. ročníků DS nejsou touto mimořádnou situací ovlivněny (podle 
harmonogramu AR probíhaly v termínu 3. – 28. 2. 2020, tedy před vyhlášením nouzového 
stavu v ČR).  

V případě že budete absolvovat Státní závěrečné zkoušky až v září 2020, lze praxi 
absolvovat a její splnění doložit až do 31. 8. 2020. 

 Odborné stáže studentů 2. ročníků DS (v rozsahu 3 týdnů) lze splnit a jejich absolvování 
doložit na studijní oddělení až do 30. 9. 2020. 

 Exkurze studentů 1. ročníků DS (v rozsahu 5 dnů) budou realizovány dle aktuálních 
možností a nařízení Vlády ČR. 

 Pokud se některý z denních studentů VŠAPs setká s problémem splnění odborné 
praxe/stáže, kontaktujte prosím co nejdříve studijní oddělení. 



Zkoušky konané distanční formou 

Zkoušky a další způsoby kontroly studia předmětu lze vykonávat distanční formou, podle 
instrukcí jednotlivých pedagogů. 
 
Požadavky na ukončování předmětů budou aktualizovány v souladu s distanční formou jejich 
plnění na Google disku konce měsíce března 2020. 
 

Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia 

V současné době zůstává počet kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího úseku 
studia, podle stávajících pravidel (viz Studijní a zkušební řád VŠAPs). 
 
 
 
Děkuji vám za pochopení. 
 
 

Ing. Mgr. Irena Konečná 
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost VŠAPs 

 
 
 


