FAKULTA
STROJNÍ
ČVUT V PRAZE
V Praze dne 25. března 2019

č. j.: 40/12911/19

DEKAN FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE VYHLAŠUJE

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
Akademický rok 2019/2020 trvá dle Harmonogramu ČVUT od 23.09.2019 do 20.09.2020

Zimní semestr: 23. 09. 2019 až 09. 02. 2020
Výuka:

23.09.2019 až 20.12.2019 (13 týdnů - 1 den) - první týden je „lichý"

Odpadne výuka:
Náhradní výuka:
Vánoční prázdniny:

28.1O.2019 - sudé pondělí (státní svátek - bez náhrady)
není
23.12.2019 až 05.01.2020 (dle Harmonogramu ČVUT)

Zkouškové období:

06.01.2020 až 07.02.2020 (5 týdnů)
06.01.2020 až 14.02.2020 (6 týdnů) 'l

Letní semestr:

1O. 02. 2020 až 20. 09. 2020

Výuka:

1O.02.2020 až 15.05.2020 (14 týdnů) - první týden je „lichý"

Odpadne výuka:

07.04.2020 - liché úterý (konference STČ - náhrada 12.05.2020)
1O.04.2020 - lichý pátek (Velký pátek - náhrada 09.04.2020)
13.04.2020 - sudé pondělí (Velikonoce - náhrada 11.05.2020)
01.05.2020 - sudý pátek (státní svátek - náhrada 15.05.2020)
08.05.2020 - lichý pátek (státní svátek - bez náhrady)

Náhradní výuka:

Koordinace s FEL ČVUT:
čtvrtek 09.04.2020 - výuka jako v lichý pátek (náhrada za 1O.04.2020)
Náhradní 14. týden + 1 den:
pondělí 11.05.2020 - výuka jako v sudé pondělí (náhrada za 13.04.2020)
úterý 12.05.2020 - výuka jako v liché úterý (náhrada za 07.04.2020)
(středa 13.05.2020 - výuka nebude - rektorský den)
čtvrtek 14.05.2020 - výuka jako v lichý čtvrtek (náhrada za 09.04.2020)
pátek 15.05.2020 - výuka jako v sudý pátek (náhrada za 01.05.2020)
(bez náhrady zůstává pouze lichý pátek 08. 05. 2020)

Zkouškové období: 18.05.2020 až 26.06.2020 (6 týdnů)
Mlmoř. zk. období: 31.08.2020 až 11.09.2020 (2 týdny)
Zápisy do 2020/21: nejpozději do pátku 11.09.2020

Letní prázdniny: 29. 06. 2020 až 30. 08. 2020

Období, kdy nelze vypisovat žádné termíny zkoušek: 16.09.2019 až 27. 1O. 2019 (5 týdnů)
V tomto období běží podle Správního řádu lhůta 30 dnu, kdy se studenti a
1O.02.2020 až 08.03.2020 (4 týdny)
v
,
studentky mohou odvolat proti rozhodnutí o ukončení studia „pro
17 · 02.2020 az 08.03.2020 (3 tydny) ')
nesplnění studijních povinností"v uplynulém semestru nebo akademickém
roce. Proto není možno do dat v informačním systému (KOS) zasahovat.
14.09.2020 až 18.1O.2020 (5 týdnů)

·) Platí pouze pro 1. ročník všech bakaláfských studijních programů
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