
Rozvrh LS 2020/2021 
Informace pro studenty Mgr. a 2. a vyšších ročníků Bc. studia 

Informace jsou seřazeny chronologicky podle období, kdy budou pro studenty relevantní. 

Doporučujeme však seznámit se se všemi informacemi co nejdříve. 

Leden 2021 
Svůj pravděpodobný rozvrh zjistíte na stránce SIS - Rozvrh - Studenti, část centrálního rozvrhu se však 

bude měnit až do poslední chvíle před zápisem a v závažných případech i během února.  

Předměty s menším počtem studentů nejsou rozvrhovány centrálně – do rozvrhu budou zařazovány 

katedrami až během února. 

1.-28.2.2021 – Zápis 
Zápis většiny předmětů probíhá v režimu „kdo dřív přijde“. Výjimkou jsou povinné předměty prvního 

ročníku a několik vybraných předmětů vyšších ročníků, kde je zápis chráněný, což znamená, že 

v prvním týdnu se mohou zapsat pouze studenti, jimž je předmět v doporučeném průchodu určen. 

Společná výuka s 1. ročníkem 
Pokud jste studenty 2. ročníku programu MIUP nebo BINF, máte několik předmětů společných 

s 1. ročníkem IPP. Tyto předměty si zapište nejpozději 7.2., v pozdějším období volného zápisu již 

nemusíte najít místo v časech, které budou kompatibilní se zbytkem vašeho rozvrhu. Pro studenty 

MIUP/2 předpokládáme, že se zapíší na cvičení kroužku 35, pro studenty BINF/2 je připraven 

samostatný kroužek 89. Pokud nastane prezenční výuka a vy se jí nebudete moci zúčastnit, budete 

přeřazeni do rezervního kroužku 34, který bude aktivován v distančním režimu (podrobněji viz 

Informace pro studenty 1. ročníku). 

Studenti 2. ročníku programu MMOP mají předmět Programování 2 společný s 1. ročníkem programů 

MITP a MOMP. Cvičení se pro ně koná v samostatném kroužku 29, v distančním režimu by uváznutí 

studenti měli přejít do rezervního kroužku 57. 

Je možné, že prezenční výuka bude povolena pouze pro studenty 1. ročníku – v takovém případě 

cvičení pro 2. ročníky (kroužky 89 a 29) zůstanou distanční a studenti 2/MIUP by museli přejít do 

rezervního kroužku 34. 

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 

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_student_macro.php?skr=2020&sem=2&fak=11320&druh=&program=&rocnik=&kombinace=&paralelka=&kruh=&jazyk=&forma=
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/rozvrh/ls-2020-2021-1-rocnik.pdf


 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 
Výuka v každém případě začne v distančním režimu. Učebny uvedené v rozvrhu v této fázi nemají pro 

studenty význam. 

Přechod k prezenční výuce 
V neznámém okamžiku během výuky v semestru může nastat přechod k prezenční výuce pro určitou 

část rozvrhu (praktika, cvičení, ve zvláště příznivém případě i malé přednášky). 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. 

Přechod části rozvrhu k prezenční výuce může vyvolat problémy při časovém kontaktu prezenční a 

distanční výuky. Při tvorbě rozvrhu jsme se snažili minimalizovat počet výskytů takových situací, není 

to však v úplnosti možné, protože není známo, kde přesně povede hranice mezi distanční a prezenční 

výukou. Předpokládáme, že konflikty tohoto druhu pomůže vyřešit skutečnost, že z distančních 

přednášek bude pořizován záznam. 


