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Dobrý den,  

  

níže naleznete informace k zimnímu termínu SZZ na ÚSS PdF UPOL.  

  

Jak již bylo avizováno na informační schůzce, ÚSS využívá zavedený systém 

elektronického přihlašování prostřednictvím webových stránek ÚSS, který 

usnadňuje vyplnění přihlášky. Elektronické přihlašování je již v provozu na: 

http://uss.upol.cz/prihlaska-k-szz/  

  

Na dané webové stránce naleznete základní informace a postup pro vyplnění 

formuláře, zaregistrování a vytištění přihlášky.   

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 
 

Podmínky, na základě kterých mohou být studenti všech studijních 

programů ÚSS připuštěni k zimnímu termínu SZZ pro akademický rok 

2022/2023: 

 

Na řádný termín SZZ se mohou přihlásit pouze ti studenti, kteří mají splněny 

všechny studijní povinnosti a odevzdanou kvalifikační práci (bakalářskou, 

diplomovou).  

 

Na opravný termín SZZ se mohou přihlásit ti studenti, kteří neuspěli u jedné 

nebo více státních závěrečných zkoušek, a kteří mají všechny studijní 

povinnosti již splněny (z předchozího akademického roku).  

 

Předtermín SZZ – Každý studijní program má stanovený konkrétní státnicový 

předmět, který může být realizován v „předtermínu“. Podmínkou účasti na 

„předtermínu“ není odevzdání kvalifikační práce ani „uzavření“ studia. Přehled 

jednotlivých studijních programů se stanoveným státnicovým předmětem 

(„předtermínem“) je uvedený v samostatném souboru, který je součástí těchto 

informací.   
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Organizace zimního termínu SZZ na Ústavu speciálněpedagogických 

studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:  

  

Termín elektronické přihlášky na ÚSS: 6. 12. 2022 do 12:00 hod. 

Termín podání přihlášky na studijní oddělení: 6. 12. 2022 do 12:00 hod. 

Termín zkoušek na ÚSS: od 23. 1. do 27. 1. 2023 a od 30. 1. do 3. 2. 2023 

Přihláška musí být na studijní oddělení podána v písemné podobě  
a vlastnoručně podepsaná. Podání této přihlášky je závazné a z termínu 
je možné se omluvit pouze ze závažných důvodů.  

Uzávěrka přihlášek: 6. 12. 2022 – rozhoduje datum podání vytištěné 
přihlášky na studijním oddělení. Po tomto termínu nebudou přihlášky 
akceptovány!!! 

Na základě počtu přihlášených studentů určí předsedové zkušebních komisí 
termíny zasedání jednotlivých komisí. Současně budou ve STAGu vypsány 
všechny zkušební termíny, na které se studenti budou zapisovat (stejně jako 
na běžné zkoušky). O všech těchto krocích budou informace průběžně 
zveřejňovány na webu USS:  https://uss.upol.cz/cs/studijni-informace/aktualni-
informace-k-organizaci-szz 

Pokud jste se nemohli zúčastnit informační schůzky k SZZ a chcete zaslat 

link na její neveřejný záznam, napište si o něj na email: 

Zdenka.Kozakova@upol.cz. 

 

 

S pozdravem a přáním úspěšných státnic 

   

Zdeňka Kozáková a Jiří Langer.  
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