
Usmernenie priebehu a ukončenia zimného semestra 2020/21 a návrh harmonogramu letného 

semestra 2020/21 

 

1. Skúškové obdobie bude prebiehať takmer s istotou dištančne, je potrebné využiť na ústne 

skúšanie MS TEAMS a na testy MS FORMS alebo MOODLE, odporúčame využiť školenia 

organizované rektorátom.  

2.  Vedenie fakulty vyvinie maximálne úsilie pre optimálne riešenie situácie s ubytovaním na 

internátoch pre možnosť blokového ukončenia predmetov, ktoré nie je možné ukončiť dištančne. 

Samozrejme všetko môže prebehnúť iba v súlade s hygienickými opatreniami a ak to umožní 

epidemiologická situácia. 

3. Rozvrhová komisia zistí požiadavky katedier na blokovú výučbu laboratórnych cvičení – na 1 

predmet sa predpokladá bloková výučba do max. 8 vyučovacích hodín, v prípade voľných 

možností rozvrhu  budú akceptované aj vyššie dotácie hodín.  

4. Rozvrhová komisia urobí návrh rozvrhu, aby bloky nezabrali viac ako 2 týždne. 

5. Termín realizácie súboru blokových cvičení závisí od epidemiologickej situácie, predpokladaný 

termín je koniec skúškového obdobia (február). V prípade potreby zachovať celú dĺžku 

skúškového obdobia je možne posunúť začiatok letného semestra 1-2 týždne. Odporúčame začať 

skúšať teoretickú časť čo najskôr, najmä pri predmetoch, ktoré si vyžadujú dokončiť výučbu 

blokovými cvičeniami. 

6. Pri viaczložkových predmetoch (prednáška, cvičenia, seminár) treba využívať na zapisovanie 

čiastočného hodnotenia skúšok „Priebežné hodnotenie“ v AIS pridelením 

zodpovedajúceho počtu bodov. Výsledná známka za predmet sa udelí po absolvovaní 

blokových cvičení. Iba v krajnom prípade, ak by vôbec nebolo možné urobiť blokovú 

výučbu cvičení, budeme uvažovať o rozdelení predmetov na viac častí. 

7. Pre letný semester navrhujeme v súlade s rozvrhovou komisiou nastaviť rozvrh tak, aby sa začalo 

len teoretickými predmetmi (môžu byť prednášky/semináre aj viackrát do týždňa), a ku koncu 

semestra by sa uvažovalo o prezenčných laboratórnych cvičeniach, prípadne terénoch 

a exkurziách, či už v štandardnej alebo blokovej forme.  

8. Učiteľské praxe budú riešené plne v kompetencii katedry didaktiky v prípade prezenčnej aj 

dištančnej formy výučby. 

9. Rozvrhová komisia  má náročnejšiu úlohu ako obvykle, vychádzajte prosím v ústrety jej 

členom. 

 


