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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 417 datum: 21. ledna 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opatření rektora JU 
o organizaci akademického roku 2020/2021 

 
Článek 1 

V souladu s čl. 8 a čl. 21 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen „SZŘ JU“) vydávám tímto následující opatření k organizaci akademického roku 
2020/2021: 

1. Akademický rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021. 

2. Příprava předmětů pro ak. rok 2020/2021 v databázi IS STAG bude ukončena do 15. 2. 2020. 

3. Příprava studijních plánů pro ak. rok 2020/2021 v databázi IS STAG bude ukončena do 15. 3. 2020. 

4. Požadavky na tvorbu rozvrhu pro zimní semestr ak. roku 2020/2021 budou rozvrhářům sděleny 
do 15. 4. 2020. Fakulta může dle svých potřeb stanovit dřívější termín. 

5. Požadavky na tvorbu rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2020/2021 budou rozvrhářům sděleny do 
15. 11. 2020. Fakulta může dle svých potřeb stanovit dřívější termín. 

6. Povinný zápis předmětů dle čl. 20 odst. 5 SZŘ JU pro akademický rok 2020/2021, resp. pro zimní 
semestr, stanovuji na období od pondělí 1. 6. 2020 (8:00 hod.) do pátku 12. 6. 2020 včetně. 
V případech hodných zřetele dle potřeby fakulty se připouští prodloužení této lhůty.  

7. Zápis nově přijatých uchazečů do bakalářského a magisterského studia proběhne a vybavení nově 
zapsaných studentů potřebnými doklady bude ukončeno do 18. 9. 2020. 

8. Imatrikulace studentů 1. ročníku proběhnou do 31. 10. 2020. 

9. Výukové období zimního semestru bude trvat 13 kalendářních týdnů od 29. 9. 2020 do 19. 12. 
2020 a od 4. 1. 2021 do 9. 1. 2021.  

10. Termíny kolokvií a zkoušek za zimní semestr zkoušející zveřejní v IS STAG dle čl. 16 odst. 3 a čl. 17 
odst. 2 SZŘ JU do 19. 12. 2020. 

11. Ve dnech 21. 12. 2020 až 3. 1. 2021 budou zimní prázdniny. 

12. Povinný zápis předmětů dle čl. 20 odst. 5 SZŘ JU pro letní semestr ak. roku 2020/2021 stanovuji 
na období od 11. 1. 2021 (8:00 hod.) do 22. 1. 2021 včetně. V případech hodných zřetele dle 
potřeby fakulty se připouští prodloužení této lhůty. 

13. Výukové období letního semestru bude trvat 14 kalendářních týdnů od 15. 2. 2021 do 22. 5. 2021. 

14. Termíny kolokvií a zkoušek za letní semestr zkoušející zveřejní v IS STAG dle čl. 16 odst. 3 a čl. 17 
odst. 2 SZŘ JU do 1. 5. 2021. 

15. Jako mezní termín pro kontrolu studia (tj. udělování zápočtů a realizaci zkoušek a kolokvií) za 
akademický rok 2020/2021, dle čl. 14 odst. 2 SZŘ JU, stanovuji 4. 9. 2021. 

16. Elektronická přihláška ke studiu bude zájemcům o studium zpřístupněna v IS STAG nejpozději 
1. 11. 2020. 

17. Den otevřených dveří pro zájemce o studium se bude konat v pátek 22. 1. 2021. 
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Článek 2 

Ukládám děkanům fakult na základě závazně stanovených termínů uvedených v článku 1 vypracovat, 
zaslat v elektronické podobě útvaru pro studijní činnost rektorátu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a zveřejnit podrobný akademický kalendář na rok 2020/2021, a to do 15. 3. 2020. 
 
 
 
 
  

 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 

rektor 
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Rozdělovník:  prorektoři JU, děkani fakult JU, ředitel KaM JU  


