Rozvrh LS 2020/2021
Informace pro studenty 1. ročníku Bc. studia
Rozvrh na letní semestr je vytvořen tak, aby umožnil výuku jak v plně distančním režimu, tak i v situaci,
kdy je část výuky vedena prezenčně. Změna režimu výuky uprostřed semestru přesto může pro
některé studenty znamenat nucenou změnu rozvrhu – je vhodné, aby s touto možností studenti
počítali již při zápisu, zejména při plánování nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit. Detaily
jsou vysvětleny níže.
Informace jsou seřazeny chronologicky podle období, kdy budou pro studenty relevantní.
Doporučujeme však seznámit se se všemi informacemi co nejdříve.

Leden 2021
Rozvrh 1. ročníku je víceméně hotov, rozvrhová komise jej však bude mírně upravovat až do konce
ledna a v mimořádných případech i poté.
Svůj pravděpodobný rozvrh zjistíte na stránce SIS - Rozvrh - Studenti na základě svého čísla kroužku
(studijní skupiny), které zjistíte např. v modulu SIS - Osobní údaje.
Upozornění: Přiřazení studentů do studijních skupin bylo před letním semestrem (27.1.) změněno
(pro přibližně třetinu studentů).
Poznámka: Počet aktivních kroužků byl zmenšen v souladu s očekávaným poklesem počtu aktivních
studentů. V rozvrhu však staré kroužky zatím zůstávají jako rezerva, která může být v případě potřeby
aktivována.

1.-7.2.2021 – Přednostní zápis
Doporučujeme všem studentům 1. ročníku, aby se v období přednostního zápisu zapsali na všechny
povinné předměty – v opačném případě mohou mít později problém nalézt nekonfliktní kombinaci
volných míst.
Zapište se i v případě, že si nejste jisti, zda splníte podmínky pro postup do dalšího úseku studia –
v rozvrhových lístcích bude v období přednostního zápisu dost míst pro všechny studenty studující na
konci zimního semestru.
V období přednostního zápisu vám bude u povinných předmětů umožněn pouze zápis na rozvrhové
lístky, které jsou určeny pro váš kruh. Zapište se i v případě, že vám tento rozvrh nevyhovuje –
zjednodušíte tím sobě i vyučujícím řešení některých situací při následujícím volném zápisu.
Volitelné předměty (včetně angličtiny) si již v období přednostního zápisu můžete zapisovat bez
omezení, metodou „kdo dřív přijde”. V případě přeplnění skupin můžete využít čekací listiny – je
pravděpodobné, že řada míst se uvolní např. po studentech, kteří do letního semestru nakonec
nepostoupí.
V každém případě se zapište na každý volitelný předmět (alespoň do čekací listiny), který jste
rozhodnuti navštěvovat – vyučující tak získají informaci o počtech zájemců a mohou například otevřít
další paralelku.
Upozornění: Budete-li si na základě rozvrhu povinných předmětů plánovat volitelné předměty nebo
jakékoliv další aktivity, počítejte s tím, že váš rozvrh se může změnit i během semestru v důsledku

změny epidemiologické situace. Nejpravděpodobnější změnou je nucené přeřazení do rezervního
kroužku stejné nadskupiny podle Tabulky 1, můžete však být přemístěni i do jiného kroužku téže
nadskupiny – viz odstavec Přechod cvičení 1. ročníku k prezenční výuce.
Nadskupiny, v rozvrhových číselnících označované jako paralelky, jsou dvojice nebo trojice kroužků
otevřených k zápisu, doplněné vždy jedním rezervním kroužkem, který bude aktivován v okamžiku
přechodu k prezenční výuce. Některé nadskupiny mají navíc další kroužek jako rezervu pro případ
přeplnění, neboť dosud nemáme spolehlivé odhady počtu studentů, kteří postoupí do letního
semestru. Studijní programy s malým počtem studentů nadskupiny nemají, na předměty společné
s jinými programy však mohou být připojeny do jejich nadskupiny – viz Tabulka 1.
Rozvrhová komise se snaží vytvořit všem kroužkům téže nadskupiny podobný rozvrh (až na
permutaci), ne vždy je to však možné. Doporučujeme tedy již ve fázi přednostního zápisu seznámit
se s rozvrhem rezervního kroužku pro uváznuté, případně celé nadskupiny (zadáním příslušné
„paralelky“ na stránce SIS - Rozvrh - Studenti) a podle toho plánovat nepovinné předměty a další
aktivity.
Nadskupina
=
paralelka
I1X
I1Y
I1Z

Tabulka 1
Programy
IPP/1
31+32+33
35+36+37
39+40+41

MIUP/1 MIUP/2 BINF/1
(31)
79
(35)

FP/1
MMOP/1 MOMP+MITP/1
12+13+14
16+17
19
19
51+52
54+55+56

BINF/2
89

Rezerva pro
uváznuté
30
34
38

Rezerva pro
případ
přeplnění

42

MFMP/1

11
F1X
15
F1Y
18
50
M1X
53
M1Y
57
M1Z
58+59+60
Kroužek 19 – MMOP je pro část předmětů příslušníkem nadskupiny F1Y, pro druhou část M1X.
Program BINF má svůj kroužek 79 zařazený do nadskupiny I1X (ve druhém ročníku pak na některé
předměty do I1Y).
Program MIUP je pro informatické předměty v 1. i 2. ročníku přičleněn ke kroužku 31 resp. 35
v nadskupině I1X resp. I1Y.
Pro učitelské programy a program CHFM nadskupiny a rezervní kroužky nejsou – přechod
k prezenční výuce zde bude řešen ad hoc podle aktuální situace.
Poznámka: Na rezervní skupiny není možné se zapsat, budou aktivovány pouze v případě potřeby
v průběhu semestru. Zda do nich přitom budou studenti v SISu formálně přemisťováni, záleží na
rozhodnutí vyučujících jednotlivých předmětů.
Poznámka: Některé přednášky jsou v rozvrhu prezentovány dvakrát ve stejném čase – to reprezentuje
skutečnost, že vyučující budou pro distanční výuku používat jinou učebnu než pro prezenční (nebo
žádnou). Rozvrh zatím pracuje s fikcí, že v posledním 14. týdnu výuky bude umožněna prezenční výuka
všech přednášek (pro první ročník většinou v N1).

8.2.-7.3.2021 – Volný zápis
V tomto období se můžete zapsat na libovolný předmět a rozvrhový lístek (vyjma rezervních), pokud
to jeho kapacita dovolí.
Pokud se rozhodnete změnit zápis cvičení povinného předmětu, doporučujeme učinit tak pro
všechna povinná cvičení konzistentně, tedy fakticky přejít do jiného kroužku. Tak bude zajištěna
nejen bezkoliznost povinných cvičení vašeho nového rozvrhu, ale též konzistentní zacházení
v případě změny epidemiologické situace. Zapíšete-li si cvičení náležející k různým kroužkům,
můžete mít při změně režimu výuky problém s nalezením bezkolizní alternativy nebo s návazností
obsahu výuky.
Stránka pro zápis na rozvrh informaci o příslušnosti ke kroužkům nezobrazuje – rozvrh kroužku zjistíte
v modulu Rozvrh na stránce SIS - Rozvrh - Studenti.

15.2.2021 – Začátek výuky na PřF, FTVS, FF, FSV
Upozorňujeme studenty mezifakultních studií, že výuka se řídí harmonogramem fakulty, na které je
akreditován příslušný studijní program nebo předmět, konkrétně:





15.2.2021 začíná
o Výuka Biologické části programu Bioinformatika
o Výuka Chemické části programu CHFM
o Výuka Biologické/Geografické/Chemické části učitelských dvojoborů na PřF
o Výuka na FTVS
o Výuka Fyziky pro programy PřF
o Výuka Matematiky pro FSV
Garanti předmětů na PřF mají právo odložit začátek výuky až o dva týdny, o přesném začátku
se tedy informujte u každého předmětu zvlášť
1.3.2021 začíná
o Výuka Informatické části programu Bioinformatika
o Výuka Fyzikální části programu CHFM
o Výuka Matematické části (program MUP) učitelských dvojoborů
o Výuka Fyzikální/Informatické/Deskriptivní části učitelských dvojoborů
o Výuka ostatních programů akreditovaných na MFF

1.3.2021 – Začátek výuky na MFF
Během prvních dvou týdnů výuky se teprve ukáže, kolik studentů splnilo podmínky pro postup do
letního semestru. Pokud by jejich počet byl výrazně vyšší než předpokládaný, mohou být na některých
programech otevřeny rezervní kroužky (FP: 18, IPP: 42). Předpokládáme, že přesuny do rezervních
kroužků by byly zvládnutelné na dobrovolném základě.
Na programu MFMP může nastat opačná situace: Pokud počet postoupivších studentů bude malý,
může být kroužek 60 zrušen a studenti vyzváni k přesunu do kroužků 58 a 59.
Výuka v každém případě začne v distančním režimu. Učebny uvedené v rozvrhu v této fázi nemají pro
studenty význam.

Přechod cvičení 1. ročníku k prezenční výuce
V neznámém okamžiku během výuky v semestru pravděpodobně nastane přechod k prezenční výuce
cvičení (možná pouze v 1. ročníku). Přechod nemusí nastat ihned poté, co bude výuka povolena

vládním nařízením – vedení fakulty i univerzity zváží i řadu dalších okolností jako dostupnost kolejí.
V každém případě bude přechod k prezenční výuce oznámen s dostatečným předstihem.
V prvním ročníku nastane přechod k prezenční výuce pro všechna povinná cvičení zároveň. Přechod
se nebude týkat přednášek a nemusí se týkat volitelné výuky. Rozvrh je vytvořen tak, aby mezi
přednáškami a povinnými cvičeními bylo alespoň 45 minut na přejezd z/do učebny a většina studentů
tedy nebude muset sledovat distanční výuku z dopravních prostředků.
Účast na prezenční výuce bude v takové situaci považována za povinnou (podle konkrétních pravidel
daného předmětu, stejně jako v před-pandemické situaci), část studentů však bude mít důvody
hodné zřetele, které v prezenční výuce brání. Pro tyto studenty jsou v rozvrhu připraveny rezervní
kroužky pro uváznuté (viz Tabulka 1), které budou při přechodu k prezenční výuce aktivovány
v distančním režimu.
Pokud by uváznutých studentů bylo příliš mnoho, může být situace vyřešena tak, že z původních
skupin přejde do prezenčního režimu jen část a zbytek zůstane distanční (spolu s nově otevřeným
rezervním kroužkem) – v takovém případě se studenti původních skupin budou muset přemisťovat do
jiných kroužků, podle svých aktuálních schopností navštěvovat prezenční výuku. K tomuto
přemisťování musí dojít ve všech předmětech najednou a stejným způsobem.
Některé předměty (NOFY018, NOFY142 a NMAG112) jsou rozvrženy synchronně, tj. všechny kroužky
dané nadskupiny mají výuku zároveň. U těchto předmětů je rozhodnutí o počtu kroužků a řešení
uváznutých studentů ponecháno na rozhodnutí vyučujících.

Přechod přednášek 1. ročníku k prezenční výuce
Není pravděpodobné, že prezenční výuka velkých přednášek bude během letního semestru povolena
(rozvrh je však i na tuto situaci připraven). Může však dojít k prezenční výuce přednášek pro malé
počty studentů (učitelství, malé obory, volitelná výuka). V každém případě se předpokládá, že i
v režimu prezenční výuky bude u těchto přednášek zveřejňován záznam, čímž bude umožněna alespoň
nepřímá účast studentům, kterým by tato výuka v prezenčním režimu kolidovala s distanční výukou
jiných.

