
V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními 

Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Pedagogické fakulty Univerzity J. 

E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

DĚKAN PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD 

LABEM VYHLAŠUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK  2020/2021 

 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU 

 

 

 

 

 

 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021 
 

 
 

 

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM 
 

 
 

 

 
 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 schválil Akademický senát 

Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. listopadu 2019.  

 

Úpravu náhradního termínu praktických, písemných a ústních přijímacích zkoušek pro 

bakalářské, magisterské studijní programy/obory schválil Akademický senát 

Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 27. 5. 2020. 

 
 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA                   



Informace o studijních programech 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří:   29. ledna 2020 

  

Podmínky přijímacího řízení  
 

Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2020 bakalářské a magisterské studijní 

programy, 

 

Termín přijímacích zkoušek:  15. - 19. 6. 2020 praktické zkoušky z hudební výchovy, 

tělesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní 

zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské studijní 

programy/obory,  

 

Poplatek za přijímací řízení:  500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška) 

Název účtu:    Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad 

Labem 

Účet:      260112295/0300 

Název banky:     ČSOB  

Konstantní symbol:    0308 (platba převodem) 

     0379 (platba poštovní poukázkou) 

 

Variabilní symbol pro e-přihlášku:    430509  

Variabilní symbol pro papírovou přihlášku:   430509 

Specifický symbol:     U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky 

U papírové přihlášky se jako specifický symbol použije  

     prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče 

 

Převodová pošta:    400 01 Ústí nad Labem 

(Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.) 

 

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem  www stránky: https://www.pf.ujep.cz/cs/  

tel.: 475 283 111, fax: 475 212 053   e-mail: PFstudium@ujep.cz 

     

https://www.pf.ujep.cz/cs/


Milé uchazečky, milí uchazeči, v následující části najdete dvě velké tabulky. V první tabulce („Přehled otevíraných studijních 

programů/oborů“) je obsažen seznam všech studijních programů/oborů, které PF UJEP otevírá v přijímacím řízení pro akademický rok 

2020/2021. Je zde uveden název studijního programu, studijního oboru, forma (zda se studijní program/obor studuje ve formě prezenční – PS nebo 

kombinované – KS), standardní délka studia programu/oboru v letech; titul, který po úspěšném absolvování programu/oboru získáte; nejvyšší počet 

přijímaných uchazečů z těch, kteří splní stanovené podmínky nutné pro přijetí; a v neposlední řadě je zde uvedeno, zda je podmínkou studia 

programu/oboru složení přijímací zkoušky a jaký je její typ. Podrobnosti o přijímacích zkouškách na jednotlivé programy/obory, včetně např. 

možností prominutí přijímací zkoušky, pak najdete ve druhé velké tabulce („Podmínky přijímacího řízení 2020/2021“).  

 

Přehled otevíraných studijních programů/oborů pro akademický rok 2020/2021 

 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA 

Studijní program B7310 Filologie, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Český jazyk a literatura (jednooborové) PS 3 Bc. 30 bez přijímací zkoušky 

Český jazyk pro média a veřejnou sféru PS 3 Bc. 40 ústní pohovor 

Studijní program B7401 Tělesná výchova a sport, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Tělesná výchova a sport PS 3 Bc. 40 praktická zkouška 

Tělesná výchova a sport KS 3 Bc. 40 praktická zkouška 

Studijní program B7506 Speciální pedagogika, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Speciální pedagogika - intervence PS 3 Bc. 30 SCIO test OSP 

Speciální pedagogika - intervence KS 3 Bc. 40 SCIO test OSP 

Studijní program B7507 Specializace v pedagogice, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Anglický jazyk a literatura (jednooborové) PS 3 Bc. 25 písemný test 

Hudební výchova (jednooborové) PS 3 Bc. 15 praktická zkouška 

Popularizace hudby a organizace hudebního života PS 3 Bc. 20 bez přijímací zkoušky 

Sociální pedagogika PS 3 Bc. 30 písemný test 

Sociální pedagogika KS 3 Bc. 50 písemný test 

Učitelství pro mateřské školy PS 3 Bc. 30 ústní pohovor 

Učitelství pro mateřské školy KS 3 Bc. 60 ústní pohovor 

Výtvarná výchova (jednooborové) PS 3 Bc. 20 
praktická zkouška, ústní pohovor, 

portfolio, ukázka vlastní tvorby 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – DVOUOOBOROVÉ APROBAČNÍ KOMBINACE 
Studijní program B7310 Filologie, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura  PS 3 Bc. 20 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Aj: písemný test 

Český jazyk a literatura + Hudební výchova PS 3 Bc. 10 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Hv: praktická zkouška 

Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova PS 3 Bc. 10 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Vv: praktická zkouška, ústní pohovor, 

portfolio, ukázka vlastní tvorby 

Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura  PS 3 Bc. 15 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Nj: ústní pohovor 

Český jazyk a literatura + Společenské vědy  PS 3 Bc. 30 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Sv: ústní pohovor 

Český jazyk a literatura + Historie  PS 3 Bc. 20 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Hi: ústní pohovor 

Studijní program B7401 Tělesná výchova a sport, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Tělesná výchova + Anglický jazyk a literatura PS 3 Bc. 15 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Aj: písemný test 

Tělesná výchova + Český jazyk a literatura PS 3 Bc. 15 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Tělesná výchova + Německý jazyk a literatura PS 3 Bc. 10 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Nj: ústní pohovor 

Tělesná výchova + Společenské vědy PS 3 Bc. 15 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Sv: ústní pohovor 

Studijní program B7507 Specializace v pedagogice, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova PS 3 Bc. 5 
Aj: písemný test 

Hv: praktická zkouška 

Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova PS 3 Bc. 10 

Aj: písemný test 

Vv: praktická zkouška, ústní pohovor, 

portfolio, ukázka vlastní tvorby 

Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura PS 3 Bc. 15 
Aj: písemný test 

Nj: ústní pohovor 

Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy PS 3 Bc. 15 
Aj: písemný test 

Sv: ústní pohovor 

Anglický jazyk a literatura + Historie PS 3 Bc. 10 
Aj: písemný test 

Hi: ústní pohovor 

Hudební výchova + Sbormistrovství PS 3 Bc. 5 
Hv: praktická zkouška 

Sb: praktická zkouška 

 

 

 

 



NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA 
Studijní program N7401 Tělesná výchova a sport, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Sport a zdraví PS 2 Mgr. 20 písemný test 

Sport a zdraví KS 2 Mgr. 30 písemný test 

Studijní program N7503 Učitelství pro základní školy, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) PS 2 Mgr. 20 ústní pohovor v angličtině 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) KS 2 Mgr. 20 ústní pohovor v angličtině 

Studijní program N7504 Učitelství pro střední školy, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy 

(jednooborové) 
PS 2 Mgr. 30 bez přijímací zkoušky 

Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ PS 2 Mgr. 15 bez přijímací zkoušky 

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ PS 2 Mgr. 15 
ústní pohovor, portfolio, ukázka 

vlastní tvorby 

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ KS 2 Mgr. 15 
ústní pohovor, portfolio, ukázka 

vlastní tvorby 

Studijní program N7506 Speciální pedagogika, studijní obor: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Speciální pedagogika – poradenství PS 2 Mgr. 25 písemný test  

Speciální pedagogika – poradenství KS 2 Mgr. 40 písemný test  

Studijní program N7507 Specializace v pedagogice, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Sociální pedagogika PS 2 Mgr. 30 písemný test 

Sociální pedagogika KS 2 Mgr. 40 bez přijímací zkoušky **) 

Studijní program M7503 Učitelství pro základní školy, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol PS 5 Mgr. 30 ústní pohovor 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol KS 5 Mgr. 60 ústní pohovor 

Studijní program M7506 Speciální pedagogika, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika PS 5 Mgr. 30 písemný test 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika KS 5 Mgr.  60 písemný test 

 

**) Ke studiu tohoto studijního programu/oboru (NMgr. Sociální pedagogika) v kombinované formě studia budou přijati pouze uchazeči, kteří absolvují příslušný souběhový 

kurz (viz dále) na Centru celoživotního vzdělávání PF UJEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – DVOUOOBOROVÉ APROBAČNÍ KOMBINACE 

UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
Studijní program N7401 Tělesná výchova a sport, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Aj: ústní pohovor v angličtině 

Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Hv: bez přijímací zkoušky 

Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Ov: bez přijímací zkoušky 

Studijní program N7503 Učitelství pro základní školy, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ  PS 2 Mgr. 5 
Aj: ústní pohovor v angličtině 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Aj: ústní pohovor v angličtině 

Hv: bez přijímací zkoušky 

Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 

Aj: ústní pohovor v angličtině 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby 

Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Aj: ústní pohovor v angličtině 

Ov: bez přijímací zkoušky 

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Hv: bez přijímací zkoušky 

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby 

Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ  PS 2 Mgr. 10 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Ov: bez přijímací zkoušky 

Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ PS 2 Mgr. 5 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby 

Ov: bez přijímací zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – DVOUOBOROVÉ APROBAČNÍ KOMBINACE 

UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
Studijní program N7401 Tělesná výchova a sport, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ PS 2 Mgr. 10 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchova pro SŠ PS 2 Mgr. 5 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Hv: bez přijímací zkoušky 

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ PS 2 Mgr.  5 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Nj: bez přijímací zkoušky 

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ PS 2 Mgr.  10 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Sv: bez přijímací zkoušky 

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ PS 2 Mgr.  10 
Tv: bez přijímací zkoušky 

Hi: bez přijímací zkoušky 

Studijní program N7504 Učitelství pro střední školy, studijní obory: Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška 

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ PS 2 Mgr.  5 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Hv: bez přijímací zkoušky 

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ PS 2 Mgr.  5 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby 

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury 

pro SŠ 
PS 2 Mgr.  10 

Čj: bez přijímací zkoušky 

Nj: bez přijímací zkoušky 

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ PS 2 Mgr.  15 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Sv: bez přijímací zkoušky 

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ PS 2 Mgr.  10 
Čj: bez přijímací zkoušky 

Hi: bez přijímací zkoušky 

Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ PS 2 Mgr.  5 
Hv: bez přijímací zkoušky 

Sb: praktická zkouška 

Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ PS 2 Mgr.  5 
Hv: bez přijímací zkoušky 

Nj: bez přijímací zkoušky 

Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ PS 2 Mgr.  5 
Hv: bez přijímací zkoušky 

Sv: bez přijímací zkoušky 

Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ PS 2 Mgr.  5 
Hv: bez přijímací zkoušky 

Hi: bez přijímací zkoušky 

Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ PS 2 Mgr.  5 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby  

Nj: bez přijímací zkoušky 

Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ PS 2 Mgr.  5 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby  

Hi: bez přijímací zkoušky 

Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ PS 2 Mgr.  5 

Vv: ústní pohovor, portfolio, 

ukázka vlastní tvorby  

Sv: bez přijímací zkoušky 



Podmínky přijímacího řízení 2020/2021 

 
• Nezapomeňte, že pokud chcete studovat dvouoborové studium, tedy kombinaci dvou různých studijních oborů (např. anglický jazyk a literatura 

– tělesná výchova), pak se musíte podívat na podmínky přijímací zkoušky u obou oborů, které chcete studovat (tedy v našem modelovém 

případě jak u oboru anglický jazyk a literatura, tak u oboru tělesná výchova). Pro přijetí na dvouoborovou kombinaci je pak nutné splnit 

podmínky přijímací zkoušky u obou oborů.   

• Podmínkou přijetí do studijního oboru v navazujícím magisterském studijním programu je dosažené vysokoškolské vzdělání stejného nebo 

příbuzného studijního oboru (není-li v kolonce „Další podmínky“ v následující tabulce stanoveno jinak). O shodě či příbuznosti předchozího 

vzdělání rozhoduje vždy garant daného studijního programu/oboru, na který se uchazeč hlásí. U dvouoborových aprobačních kombinací se to 

týká obou aprobačních studijních oborů.   

• Ke studiu daného studijního oboru bude přijato vždy prvních N uchazečů podle pořadí daného postupně klesajícím počtem získaných bodů 

z přijímací zkoušky. N = nejvyšší počet přijímaných studentů z těch, kteří splní podmínky přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů budou 

přijati rovněž všichni uchazeči, kteří budou mít shodný počet bodů jako N-tý uchazeč v pořadí.    

• Pro bližší informace o průběhu, podmínkách a hodnotících kritériích přijímacích zkoušek doporučujeme navštívit i webové stránky jednotlivých 

kateder PF UJEP, kde najdete např. i starší vzory písemných testů.  

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA 
Studijní obory: Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Další podmínky 

Český jazyk a literatura 

(jednooborové) 

Bez přijímací zkoušky. 
- NE 

Český jazyk pro média a veřejnou 

sféru 

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Ústní pohovor je zaměřený 

především na objasnění celkové motivace ke studiu a přesvědčivé doložení 

předpokladů pro oborovou profilaci (0-50 bodů), kterou uchazeč fakultativně 

dokládá přiloženým portfoliem (studentských publikací, uskutečněných aktivit 

ve veřejném prostoru apod.). Dále se hodnotí všeobecný přehled (15 bodů), 

znalosti předmětu český jazyk a literatura na maturitní úrovni (15 bodů), 

schopnost strukturovat odpovědi (10 bodů) a kultivovaný projev (10 bodů). 

Maximální počet bodů je 100, předpokladem splnění zkoušky je dosažení 

hranice 60 bodů. 

NE NE 

Tělesná výchova a sport 

Praktická zkouška se uskuteční v průběhu jednoho dne v měsíci červnu. Pro její 

úspěšné absolvování musí uchazeč pro daný obor absolvovat všechny vypsané 

dílčí disciplíny: atletika, gymnastika, sportovní hry a plavání. Mají společnou 

hodnotící stupnici, každé odvětví je hodnoceno 0–20 body. Uchazeč musí 

absolvovat všechny disciplíny. U uchazečů se předpokládají základní dovednosti 

v bruslení a lyžování. Bodově zvýhodněni (+20 body) mohou být reprezentanti 

a úspěšní sportovci v nejvyšších národních i mezinárodních soutěžích, pokud 

společně s přihláškou dodají aktuální potvrzení od příslušné sportovní 

NE 

 

Lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru 

tělovýchovné lékařství 

(sportovní lékař) o 

způsobilosti ke studiu. 

 



organizace. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na 

webové adrese https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu-

prijimaci-rizeni Vzhledem k modulovému uspořádání studia bude specifický 

modul (tělesná výchova a sport; aktivity v přírodě) otevřen od druhého ročníku 

za předpokladu minimálně osmi přihlášených zájemců po prvním semestru 

studia oboru.  

 

Pozn.: Nutnou podmínkou pro vykonání praktické zkoušky je doložení posudku 

od sportovního lékaře. V případě, že uchazeč nebude schopen toto potvrzení 

doložit nejpozději před začátkem zkoušky samotné, bude tuto zkoušku 

absolvovat až v jejím náhradním termínu, tj. začátkem září 2020, po doložení 

tohoto dokladu.  

Speciální pedagogika – intervence 

Přijímací zkouškou je písemný test z OSP společnosti SCIO: 

 

Test obecných studijních předpokladů je realizován jako součást Národních 

srovnávacích zkoušek (NSZ). Tyto zkoušky zabezpečuje společnost 

www.scio.cz, s. r. o. (www.scio.cz). Každý uchazeč musí v rámci NSZ alespoň 

jednou absolvovat test obecných studijních předpokladů (OSP) (základní verze). 

Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek dosažený za 

období od 7. 12. 2019 do 23. 5. 2020. Nejlepší výsledky se každému uchazeči 

automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě 

nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč 

však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč 

tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu 

rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio a na základě 

toho stanovené pořadí uchazečů. Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ 

individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce 

uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně uhradit poplatky, které Scio za 

NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje individuálně přímo u 

společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Od společnosti Scio obdrží každý 

uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, Pedagogická fakulta uchazečům 

pozvánku k NSZ ani k přijímacím zkouškám neposílá. Podrobné informace o 

termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti změnit 

termín, obsahu zkoušek, výpočtu přepočteného percentilu i další podrobnosti 

najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů 

zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají v šesti 

termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na 

překážky na straně uchazeče. 

Přijímací zkoušku je možné 

prominout uchazečům, kteří úspěšně 

absolvovali souběhový program CŽV 

Speciální pedagogika (Bc.) na CCV 

PF UJEP. Certifikát o absolvování 

programu je třeba předložit nejpozději 

v den zápisu do studia. 

Specializace logopedie 

není vhodná pro 

uchazeče s vadnou 

výslovností, případně 

jinou narušenou 

komunikační schopností. 

Anglický jazyk a literatura 

(jednooborové) 

Přijímací zkouška je písemná. Zahrnuje: Listening Comprehension, tj. 

porozumění slyšenému textu namluvenému rodilým mluvčím; Reading 

Comprehension, tj. porozumění čtenému textu; Use of English, tj. prokázání 

znalosti anglické mluvnice a slovní zásoby na příslušné úrovni.  Všechny části 

písemné zkoušky se vypracovávají formou výběru jedné možnosti z většího 

počtu nabízených odpovědí ("multiple choice").  Každá část je ohodnocena 

maximálně 20 body, celý test maximálně 60 body. 

Písemná zkouška může být prominuta 

těm studentům, kteří úspěšně složili 

některou z následujících zkoušek: 

TOEFL s hodnocením 74 bodů (IBT) 

nebo 203 bodů (CBT) nebo 537 bodů 

(PBT); vykonali všeobecnou státní 

zkoušku z anglického jazyka s 

hodnocením 1 nebo 2; nebo získali 

Osvědčení k žádosti o 

prominutí přijímací 

zkoušky nesmějí být 

starší než 2 roky 

(vztaženo k termínu 

podání přihlášek ke 

studiu, tedy k 30. 4. 

2020) 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu-prijimaci-rizeni
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu-prijimaci-rizeni
http://www.scio.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.scio.cz/nsz
http://www.scio.cz/nsz


certifikát vyššího stupně, např. CAE 

(Certificate of Advanced English), 

CPE (Certificate of Proficency 

English) – s jakýmkoli prospěchem 

Hudební výchova (jednooborové) 

Praktická zkouška – skládá se z následujících částí: hra na klavír (4 rozdílné 

skladby, nemusejí být interpretovány zpaměti – etuda, skladby z období baroka, 

klasicismu, přednesová skladba dle vlastního výběru) – 40 bodů; zpěv (lidová 

píseň bez doprovodu) – 20 bodů; hudební paměť a sluchová analýza – 20 bodů; 

hra na další hudební nástroj vyjma zobcové flétny a akordické hry na kytaru – 

20 bodů. 

NE NE 

Popularizace hudby a organizace 

hudebního života 
Bez přijímací zkoušky. - NE 

Sociální pedagogika 

Přijímací zkouškou je písemný test zaměřený na zjištění celkové úrovně 

studijních předpokladů uchazeče a dále na obecnou orientaci, která souvisí se 

studijním oborem Sociální pedagogika. Maximálně lze získat 30 bodů.  

Přijímací zkoušku je možné 

prominout uchazečům, kteří úspěšně 

absolvovali souběhový program CŽV 

Sociální pedagogika na CCV PF 

UJEP. Certifikát o absolvování 

programu je třeba předložit nejpozději 

v den zápisu do studia. 

NE 

Učitelství pro mateřské školy – 

prezenční forma studia 

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění 

základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii 

na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený 

získanými osvědčeními). Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče 

(úroveň mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný 

obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni 

střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty 

absolvovaných kurzů, seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci 

s dětmi ve volném čase) – max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 

15 bodů; Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované 

literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované odborné 

literatury z oboru. 

NE 

Potvrzení praktického 

lékaře o zdravotní 

způsobilosti ke studiu. 

Potvrzení logopeda o 

schopnosti projevu bez 

řečové vady. Ke studiu je 

dále nutný hudební sluch, 

plavání, tělesná zdatnost. 

Uchazeč musí být plavec 

a musí být schopen plnit 

zápočtové požadavky pro 

tělesnou výchovu bez 

omezení po celou dobu 

studia. 

Učitelství pro mateřské školy – 

kombinovaná forma studia 

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je zjištění 

základní orientace v daném oboru (základní znalosti v pedagogice a psychologii 

na úrovni středoškolského učiva), zájem o studium daného oboru (podložený 

získanými osvědčeními) a je posuzována i dosavadní praxe v oboru. Hodnoceny 

budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň mluveného projevu, 

schopnost adekvátní prezentace zájmu o studovaný obor) – max. 25 bodů; 

Základní znalosti pedagogiky a psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 

bodů; Zájem o studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, 

seminářů, doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – 

max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; Schopnost hovořit 

o odborném tématu na základě prostudované literatury – max. 10 bodů. Uchazeč 

předkládá seznam prostudované odborné literatury z oboru.  

Přijímací zkouška bude prominuta 

těm uchazečům, kteří absolvovali 

program celoživotního vzdělávání 

Asistent pedagoga (se zaměřením na 

předškolní vzdělávání) realizovaný 

jako souběh s akreditovaným 

studijním programem Učitelství pro 

MŠ na PF UJEP (garantovaný 

Centrem celoživotního vzdělávání PF 

UJEP) a jejichž průměr u závěrečné 

zkoušky byl do průměru 2,00 

(včetně). Certifikát o absolvování 

programu celoživotního vzdělávání 

Potvrzení praktického 

lékaře o zdravotní 

způsobilosti ke studiu. 

Potvrzení logopeda o 

schopnosti projevu bez 

řečové vady. Ke studiu je 

dále nutný hudební sluch, 

plavání, tělesná zdatnost. 

Uchazeč musí být plavec 

a musí být schopen plnit 

zápočtové požadavky pro 

tělesnou výchovu bez 



Asistent pedagoga (se zaměřením na 

předškolní vzdělávání) je třeba 

předložit nejpozději v den zápisu do 

studia.  

omezení po celou dobu 

studia. 

Výtvarná výchova (jednooborové) 

Obsahem praktické zkoušky je řešení výtvarného tvůrčího úkolu na zadané téma 

(max. 50 bodů). Obsahem ústního pohovoru je orientace v problematice 

moderního a současného umění, předchozí pedagogické zkušenosti, hodnocení 

portfolia a vlastní tvorby uchazeče (max. 50 bodů). Minimální počet bodů pro 

úspěšné splnění přijímací zkoušky je 60. Bližší informace o podmínkách 

přijímacího řízení naleznete na adrese https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-

vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni 

NE 

Portfolio, ukázka vlastní 

tvorby, pomůcky pro 

praktickou zkoušku.  
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – DVOUOBOROVÁ STUDIA PRO APROBAČNÍ KOMBINACE 

Studijní obory: Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Další podmínky 

Anglický jazyk a literatura 

(dvouoborové) 

Přijímací zkoušky je písemná. Zahrnuje: Listening Comprehension, tj. 

porozumění slyšenému textu namluvenému rodilým mluvčím; Reading 

Comprehension, tj. porozumění čtenému textu; Use of English, tj. 

prokázání znalosti anglické mluvnice a slovní zásoby na příslušné úrovni.  

Všechny části písemné zkoušky se vypracovávají formou výběru jedné 

možnosti z většího počtu nabízených odpovědí ("multiple choice").  Každá 

část je ohodnocena maximálně 20 body, celý test maximálně 60 body. 

Písemná zkouška může být prominuta 

těm studentům, kteří úspěšně složili 

některou z následujících zkoušek: 

TOEFL s hodnocením 74 bodů (IBT) 

nebo 203 bodů (CBT) nebo 537 bodů 

(PBT); vykonali všeobecnou státní 

zkoušku z anglického jazyka s 

hodnocením 1 nebo 2; nebo získali 

certifikát vyššího stupně, např. CAE 

(Certificate of Advanced English), 

CPE (Certificate of Proficency 

English) – s jakýmkoli prospěchem 

Osvědčení k žádosti o 

prominutí přijímací 

zkoušky nesmějí být 

starší než 2 roky 

(vztaženo k termínu 

podání přihlášek ke 

studiu, tedy k 30. 4. 

2020) 

Český jazyk a literatura (dvouoborové) Bez přijímací zkoušky. - NE 

Hudební výchova (dvouoborové) 

Praktická zkouška – skládá se z následujících částí: hra na klavír (4 

rozdílné skladby, nemusejí být interpretovány zpaměti - etuda, skladby z 

období baroka, klasicismu, přednesová skladba dle vlastního výběru) – 40 

bodů; zpěv (lidová píseň bez doprovodu) – 30 bodů; hudební paměť a 

sluchová analýza – 30 bodů. 

NE NE 

Sbormistrovství (dvouoborové) 

Praktická zkouška – skládá se z následujících částí: hra na klavír (4 

rozdílné skladby, nemusejí být interpretovány zpaměti - etuda, skladby z 

období baroka, klasicismu, přednesová skladba dle vlastního výběru) – 40 

bodů; zpěv (lidová píseň bez doprovodu) – 20 bodů; hudební paměť a 

sluchová analýza – 20 bodů; taktovací dovednosti a dirigování skladby 

nebo písně ve 2, 3 a 4 dobém taktu – 20 bodů. 

NE NE 

Tělesná výchova (dvouoborové) 

Bez přijímací zkoušky. U uchazečů se předpokládají pohybové dovednosti 

umožňující dále zvyšovat jejich kompetence v oblasti her, gymnastiky, 

atletiky, plavání, bruslení, lyžování a další. 
NE 

Lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru 

tělovýchovné lékařství 

(sportovní lékař) o 

způsobilosti ke studiu. 

Výtvarná výchova (dvouoborové) 

Obsahem praktické zkoušky je řešení výtvarného tvůrčího úkolu na zadané 

téma (max. 50 bodů). Obsahem ústního pohovoru je orientace v 

problematice moderního a současného umění, předchozí pedagogické 

zkušenosti, hodnocení portfolia a vlastní tvorby uchazeče (max. 50 bodů). 

Minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 60. Bližší 

informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na adrese 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni 

NE 

Portfolio, ukázka vlastní 

tvorby, pomůcky pro 

praktickou zkoušku. 

Německý jazyk a literatura 

(dvouoborové) 

Ústní pohovor zjišťuje hloubku zájmu uchazeče o budoucí studijní obor, 

jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných 

životních situacích. Hodnotí se základní znalosti reálií německy mluvících 

zemí (historický, politický a kulturní přehled), stupeň osvojení správné 

výslovnosti němčiny, rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání 

Přijímací zkouška se promíjí 

uchazečům, kteří mohou doložit 

dosažení jazykové kompetence na 

úrovni B1 dle SERR (maturitní 

NE 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni


základních mluvnických pravidel, která by měla odpovídat úrovni 

maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle Společného evropského rámce 

pro jazyky. Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který 

dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl.    

zkouška z NJ, popř. jiná jazyková 

zkouška na úrovní B1 a vyšší). 
 

Společenské vědy (dvouoborové) 

Ústní pohovor – předpokladem přijetí je základní přehled o společenských 

vědách v rozsahu výuky Základů společenských věd na středních školách 

gymnaziálního typu a výklad děl v předloženém seznamu přečtené 

literatury. Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který 

dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Kritéria 

hodnocení vycházejí z požadavků, přičemž hlavní důraz je kladen na 

znalosti v oboru a zjevný zájem o něj. Doložené materiály, zejména 

seznam přečtené literatury, jsou pro uchazeče výhodou, ovšem, pokud je 

nemá, neznamenají jeho diskvalifikaci.   

NE 
Seznam přečtené 

literatury. 

Historie (dvouoborové) 

Ústní pohovor – Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o 

studium historie a doložit jej prokazatelnými materiály – seznamem 

prostudované odborné literatury, seminárními pracemi ze střední školy, 

výsledky v soutěžích (školní olympiády apod.), osvědčením o praxi, o 

výkonu zaměstnání atd. Součástí pohovoru bude také prověření znalostí z 

oboru na úrovni středoškolského gymnaziálního učiva. Pohovor je 

hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 

10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Kritéria hodnocení vycházejí 

z požadavků, přičemž hlavní důraz je kladen na znalosti v oboru a zjevný 

zájem o něj. Doložené materiály jsou pro uchazeče výhodou, ovšem, 

pokud je nemá, neznamenají jeho diskvalifikaci.   

NE NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NAVAZUJÍCI MAGISTERSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PRORAMY – JEDNOOBOROVÁ STUDIA 

Studijní obory: Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Další podmínky 

Sport a zdraví 

Přijímací zkouškou je písemný test. Vychází z rozsahu stanoveného 

studijním plánem a SZZ v bakalářském studijním oboru Tělesná 

výchova a sport na PF UJEP. Písemný test je hodnocen max. 40 body. 

Bodově zvýhodněni (+10 body) mohou být reprezentanti a úspěšní 

sportovci v nejvyšších národních i mezinárodních soutěžích, pokud 

společně s přihláškou dodají aktuální potvrzení od příslušné sportovní 

organizace. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení 

naleznete na webové adrese https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-

telesne-vychovy-a-sportu-prijimaci-rizeni. U uchazečů se předpokládá 

dosažená úroveň pohybových dovedností umožňující využívat je jako 

východisko v rámci studia.  

Přijímací zkouška může být 

prominuta uchazečům, kteří 

úspěšně absolvovali program 

CŽV Sport a zdraví na CCV PF 

UJEP. Certifikát o absolvování 

programu je třeba předložit 

nejpozději v den zápisu do studia. 

Lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru 

tělovýchovné lékařství (sportovní 

lékař) o způsobilosti ke studiu. 

Sociální pedagogika 

prezenční forma studia 

Písemný test zaměřený na zjišťování celkové úrovně studijních 

předpokladů uchazeče a také na odborné znalosti, které vycházejí 

z rozsahu bakalářského studijního oboru Sociální pedagogika 

akreditovaného na PF UJEP. Maximálně lze získat 40 bodů.  

NE 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání v oblasti neučitelské 

pedagogiky, sociální pedagogiky, 

speciální pedagogiky, sociální 

práce, vychovatelství apod. 

Sociální pedagogika 

kombinovaná forma studia 

Bez přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování 

programu CŽV Sociální pedagogika (souběh s akreditovaným 

navazujícím magisterským studijním programem) na CCV PF UJEP. 

Certifikát o absolvování programu je třeba předložit do 15. června 

2020. 

- 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání v oblasti neučitelské 

pedagogiky, sociální pedagogiky, 

speciální pedagogiky, sociální 

práce, vychovatelství apod. 

Speciální pedagogika – poradenství 

Přijímací zkouškou je písemný test zaměřený na zjištění celkové 

úrovně studijních předpokladů uchazeče a na odborné znalosti, které 

vycházejí z rozsahu bakalářského studijního oboru Speciální 

pedagogika-intervence. Maximálně lze získat 40 bodů. 

Přijímací zkouška může být 

prominuta uchazečům, kteří 

úspěšně absolvovali program 

CŽV Speciální pedagogika – 

poradenství na CCV PF UJEP. 

Certifikát o absolvování 

programu je třeba předložit 

nejpozději v den zápisu do studia. 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání výhradně pouze ve 

studijním programu speciální 

pedagogika. 

Specializace logopedie není 

vhodná pro uchazeče s vadnou 

výslovností, případně jinou 

narušenou komunikační 

schopností. 

Učitelství anglického jazyka a literatury 

pro základní školy (jednooborové) – 

prezenční forma studia 

Ústní pohovor v anglickém jazyce bude zaměřen na angloamerická 

kulturní studia a anglickou lingvistiku. Obsah ústní zkoušky přibližně 

odpovídá tématům bakalářské státní zkoušky, která tyto dva obory 

zahrnovala – viz web Katedry anglistiky PF UJEP. K pohovoru si 

proto uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie britských a 

amerických autorů a dále seznam odborné literatury prostudované v 

průběhu bakalářského studia, tzn. literaturu zahrnující např. i další 

oblasti kulturních studií a jednotlivé lingvistické disciplíny. Celkově 

může kandidát za ústní pohovor získat maximálně 40 bodů. 

Přijímací zkoušku může být 

prominuta uchazečům, kteří 

absolvovali SZZ ve studijním 

programu/oboru v oblasti 

anglického jazyka zaměřeného 

na lingvistiku a literaturu 

s průměrem 1,0. Zaměření 

absolvovaného programu uchazeč 

doloží dodatkem k diplomu, který 

bude obsahovat přehled 

absolvovaných předmětů. 

Absolventi zahraničních 

Seznam přečtené beletrie a 

odborné literatury. 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu-prijimaci-rizeni
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-telesne-vychovy-a-sportu-prijimaci-rizeni


vysokých škol nemohou žádat o 

prominutí přijímací zkoušky. 

Učitelství anglického jazyka a literatury 

pro základní školy (jednooborové) – 

kombinovaná forma studia 

Ústní pohovor v anglickém jazyce bude zaměřen na angloamerická 

kulturní studia a anglickou lingvistiku. Obsah ústní zkoušky přibližně 

odpovídá tématům bakalářské státní zkoušky, která tyto dva obory 

zahrnovala – viz web Katedry anglistiky PF UJEP. K pohovoru si 

proto uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie britských a 

amerických autorů a dále seznam odborné literatury prostudované v 

průběhu bakalářského studia, tzn. literaturu zahrnující např. i další 

oblasti kulturních studií a jednotlivé lingvistické disciplíny. Celkově 

může kandidát za ústní pohovor získat maximálně 40 bodů. 

NE 
Seznam přečtené beletrie a 

odborné literatury. 

Učitelství českého jazyka a literatury pro 

2. stupeň základních škol a střední školy 

(jednooborové) 

Bez přijímací zkoušky. - NE 

Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a 

ZUŠ 
Bez přijímací zkoušky. - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání ve studijních 

programech/oborech zaměřených 

na hudební výchovu a hudební 

vzdělávání z PF UJEP a dalších 

fakult, zejména pedagogických. 

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a 

ZUŠ 

(prezenční forma studia) 

Ústní pohovor je zaměřený na orientaci v problematice výtvarného 

umění, na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na 

všeobecný přehled uchazeče v oborech výtvarná výchova a 

pedagogika a na předchozí pedagogické zkušenosti. Ústní pohovor je 

hodnocen max. 50 body, portfolio a ukázka vlastní tvorby jsou 

hodnoceny max. 50 body. Minimální počet bodů pro úspěšné splnění 

přijímací zkoušky je 60. Bližší informace o podmínkách přijímacího 

řízení naleznete na webové adrese https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-

vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni. 

NE Portfolio, ukázka vlastní tvorby. 

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a 

ZUŠ 

(kombinovaná forma studia) 

Ústní pohovor je zaměřený na orientaci v problematice výtvarného 

umění, na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na 

všeobecný přehled uchazeče v oborech výtvarná výchova a 

pedagogika a na předchozí pedagogické zkušenosti. Ústní pohovor je 

hodnocen max. 50 body, portfolio a ukázka vlastní tvorby jsou 

hodnoceny max. 50 body. Minimální počet bodů pro úspěšné splnění 

přijímací zkoušky je 60. Obsahem praktické výtvarné zkoušky je 

řešení výtvarného tvůrčího úkolu na zadané téma (max. 50 bodů). 

Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na 

webové adrese https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-

prijimaci-rizeni. 

NE 

Portfolio, ukázka vlastní tvorby, 

pomůcky pro praktickou 

výtvarnou zkoušku. 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

(prezenční forma studia) 

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je 

zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti 

v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o 

studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). 

Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň 

mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o 

NE 

Potvrzení praktického lékaře o 

zdravotní způsobilosti ke studiu. 

Potvrzení logopeda o schopnosti 

projevu bez řečové vady. Ke 

studiu je dále nutný hudební 

sluch, výtvarné vlohy, plavání, 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni


studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a 

psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o 

studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, 

doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – 

max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; 

Schopnost hovořit o odborném tématu na základě prostudované 

literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované 

odborné literatury z oboru. 

tělesná zdatnost. Uchazeč musí 

být plavec a musí být schopen 

plnit zápočtové požadavky pro 

tělesnou výchovu bez omezení po 

celou dobu studia.  

Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

(kombinovaná forma studia) 

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jeho náplní je 

zjištění základní orientace v daném oboru (základní znalosti 

v pedagogice a psychologii na úrovni středoškolského učiva), zájem o 

studium daného oboru (podložený získanými osvědčeními). 

Hodnoceny budou: Komunikační schopnosti uchazeče (úroveň 

mluveného projevu, schopnost adekvátní prezentace zájmu o 

studovaný obor) – max. 25 bodů; Základní znalosti pedagogiky a 

psychologie (na úrovni střední školy) – max. 25 bodů; Zájem o 

studovaný obor (doložený certifikáty absolvovaných kurzů, seminářů, 

doklady o pravidelné a dlouhodobější práci s dětmi ve volném čase) – 

max. 25 bodů; Doložená absolvovaná praxe – max. 15 bodů; 

Schopnost pohovořit o odborném tématu na základě prostudované 

literatury – max. 10 bodů. Uchazeč předkládá seznam prostudované 

odborné literatury z oboru. 

NE 

Potvrzení praktického lékaře o 

zdravotní způsobilosti ke studiu. 

Potvrzení logopeda o schopnosti 

projevu bez řečové vady. Ke 

studiu je dále nutný hudební 

sluch, výtvarné vlohy, plavání, 

tělesná zdatnost. Uchazeč musí 

být plavec a musí být schopen 

plnit zápočtové požadavky pro 

tělesnou výchovu bez omezení po 

celou dobu studia. 

Učitelství pro 1. stupeň základních škol a 

speciální pedagogika (prezenční i 

kombinovaná forma studia) 

Písemný test je zaměřený na zjišťování celkové úrovně studijních 

předpokladů uchazeče a také na obecnou orientaci, která souvisí se 

základními znalostmi v oboru speciální pedagogika, pedagogika 

a psychologie na úrovni středoškolského učiva. Maximálně je možné 

získat 30 bodů.  

NE 

Potvrzení praktického lékaře o 

zdravotní způsobilosti ke studiu. 

Potvrzení logopeda o schopnosti 

projevu bez řečové vady. Ke 

studiu je dále nutný hudební 

sluch, výtvarné vlohy, plavání, 

tělesná zdatnost. Uchazeč musí 

být plavec a musí být schopen 

plnit zápočtové požadavky pro 

tělesnou výchovu bez omezení po 

celou dobu studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – DVOUOBOROVÁ STUDIA PRO APROBAČNÍ KOMBINACE 

Studijní obory: Přijímací zkouška Prominutí přijímací zkoušky Další podmínky 

Anglický jazyk a literatura  

pro 2. stupeň základních škol 

Ústní pohovor v anglickém jazyce bude zaměřen na angloamerická kulturní 

studia a anglickou lingvistiku. Obsah ústní zkoušky přibližně odpovídá 

tématům bakalářské státní zkoušky, která tyto dva obory zahrnovala – viz 

web Katedry anglistiky PF UJEP. K pohovoru si proto uchazeči přinesou 

seznam přečtené beletrie britských a amerických autorů a dále seznam 

odborné literatury prostudované v průběhu bakalářského studia, tzn. 

literaturu zahrnující např. i další oblasti kulturních studií a jednotlivé 

lingvistické disciplíny. Celkově může kandidát za ústní pohovor získat 

maximálně 40 bodů. 

Přijímací zkoušku může být 

prominuta uchazečům, kteří 

absolvovali SZZ ve studijním 

programu/oboru v oblasti 

anglického jazyka zaměřeného 

na lingvistiku a literaturu 

s průměrem 1,0. Zaměření 

absolvovaného oboru uchazeč 

doloží dodatkem k diplomu, který 

bude obsahovat přehled 

absolvovaných předmětů. 

Absolventi zahraničních 

vysokých škol nemohou žádat o 

prominutí přijímací zkoušky. 

Seznam přečtené beletrie a 

odborné literatury. 

Český jazyk a literatura  

pro 2. stupeň základních škol 
Bez přijímací zkoušky. - NE 

Hudební výchova  

pro 2. stupeň základních škol 
Bez přijímací zkoušky. - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání ve studijních 

programech/oborech zaměřených 

na hudební výchovu a hudební 

vzdělávání z PF UJEP a dalších 

fakult, zejména pedagogických. 

Tělesná výchova  

pro 2. stupeň základních škol 
Bez přijímací zkoušky. - 

Lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru 

tělovýchovné lékařství (sportovní 

lékař) o způsobilosti ke studiu. 

Výtvarná výchova  

pro 2. stupeň základních škol 

Ústní pohovor je zaměřený na orientaci v problematice výtvarného umění, 

na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na všeobecný přehled 

uchazeče v oborech výtvarná výchova a pedagogika a na předchozí 

pedagogické zkušenosti. Ústní pohovor je hodnocen max. 50 body, portfolio 

a ukázka vlastní tvorby jsou hodnoceny max. 50 body. Minimální počet bodů 

pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 60. Bližší informace o podmínkách 

přijímacího řízení naleznete na webové adrese 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni 

NE Portfolio, ukázka vlastní tvorby 

Občanská výchova  

pro 2. stupeň základních škol 
Bez přijímací zkoušky. - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání v oblasti politologie, 

filozofie, sociologie či 

humanitních studií. O naplnění 

zaměření předchozího studia na 

dané oblasti rozhoduje vedoucí 

katedry politologie a filozofie. 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni


Sbormistrovství pro střední školy 

Uchazeč předloží ke zkoušce soubor deseti stylově různorodých sborových 

skladeb včetně zvukových nahrávek a partitur ve dvou exemplářích, mezi 

nimiž budou zastoupeny skladby pro všechny typy pěveckých sborů (dětský, 

ženský, smíšený, mužský), skladby a capella i s nástrojovým doprovodem. 

Na vybraných skladbách předvede: pěvecké zvládnutí (zpěv všech hlasů), 

nástrojové zvládnutí partitury (hra jednotlivých hlasů), dirigentské zvládnutí 

(nástupy jednotlivých hlasů, závěry, koruny, tempové změny 

apod.),informovanost o skladateli, vzniku skladby, jejím historickém 

zařazení apod. Součástí zkoušky bude motivační pohovor (sborová a 

sbormistrovská praxe). 

NE 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání ve studijních 

programech/oborech zaměřených 

na hudební výchovu a hudební 

vzdělávání z PF UJEP a dalších 

fakult, zejména pedagogických. 

Učitelství českého jazyka a 

literatury pro střední školy 
Bez přijímací zkoušky. - NE 

Učitelství hudební výchovy pro 

střední školy 
Bez přijímací zkoušky - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání ve studijních 

programech/oborech zaměřených 

na hudební výchovu a hudební 

vzdělávání z PF UJEP a dalších 

fakult, zejména pedagogických. 

Učitelství tělesné výchovy pro 

střední školy 
Bez přijímací zkoušky. - 

Lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru 

tělovýchovné lékařství (sportovní 

lékař) o způsobilosti ke studiu. 

Učitelství výtvarné výchovy pro 

střední školy 

Ústní pohovor je zaměřený na orientaci v problematice výtvarného umění, 

na interpretaci a zprostředkování uměleckého díla, na všeobecný přehled 

uchazeče v oborech výtvarná výchova a pedagogika a na předchozí 

pedagogické zkušenosti. Ústní pohovor je hodnocen max. 50 body, portfolio 

a ukázka vlastní tvorby jsou hodnoceny max. 50 body. Minimální počet bodů 

pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 60. Bližší informace o podmínkách 

přijímacího řízení naleznete na webové adrese 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni 

NE Portfolio, ukázka vlastní tvorby 

Učitelství německého jazyka a 

literatury pro střední školy 
Bez přijímací zkoušky. - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání germanistického 

zaměření v oblasti filologie nebo 

učitelství.  V případě jiného 

studijního programu rozhoduje o 

naplnění zaměření předchozího 

studia vedoucí katedry 

germanistiky. 

Učitelství společenských věd pro 

střední školy 
Bez přijímací zkoušky. - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání v oblasti politologie, 

filozofie, sociologie či 

humanitních studií. O naplnění 

zaměření předchozího studia na 

dané oblasti rozhoduje vedoucí 

katedry politologie a filozofie. 

https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni


Učitelství historie pro střední školy  Bez přijímací zkoušky. - 

Dosažené vysokoškolské 

vzdělání v oblasti historie nebo 

dále v dvouoborových studijních 

programech/ oborech, z nichž 

alespoň jeden obor byl zaměřen 

na historii.  

 



OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Tato pravidla jsou společná a platí pro všechny studijní programy/obory otevírané na PF UJEP v roce 

2020/2021. 

Nutné podmínky pro přijetí: 

1. Včasné podání a doručení řádně vyplněné přihlášky (v případě elektronické přihlášky i její 

tištěné verze).  

2. Včasné zaplacení manipulačního poplatku.  

3. Řádné a včasné doložení požadovaného vzdělání, případně dalších vyhlášených osvědčení a 

potvrzení (např. lékař).  

4. Účast u přijímací zkoušky a její úspěšné vykonání nebo splnění podmínek pro prominutí 

přijímací zkoušky, je-li přijímací zkouška v přijímacím řízení vypsána. 

 

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení: 

Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu na fakultě přijímáni:  

1. Všichni uchazeči, pokud se hlásí ke studiu programu/oboru, ve kterém nebyla přijímací zkouška 

vypsána. 

2. Uchazeči, kterým byla přijímací zkouška (jako celek) prominuta.  

3. Uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky a současně dosáhli dostatečně dobrého umístění 

v celkovém pořadí. Přednost bude dána těm, kteří při úspěšném vykonání přijímací zkoušky 

dosáhli celkově vyššího bodového hodnocení. Bodový zisk je jediným kritériem pro stanovení 

pořadí. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky: 

1. Každá část přijímací zkoušky je hodnocena body.  

2. Pokud uchazeč splnil podmínky pro prominutí některé části přijímací zkoušky, získává za tuto část 

tolik bodů, kolik získal uchazeč, který příslušnou část přijímací zkoušky absolvoval s nejvyšším 

bodovým ziskem.  Pokud byla příslušná část přijímací zkoušky prominuta všem, získávají 

uchazeči za tuto část vždy maximální počet bodů.   

3. Nutnou podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je úspěšné absolvování všech 

předepsaných částí, resp. všech částí, které nebyly uchazeči prominuty.    

 

Uvedené podmínky se nevztahují na cizince, kteří se ucházejí o studium v rámci programů Evropské 

Unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jejichž součástí jsou mobility studentů, nebo na základě 

mezinárodních smluv nebo smluv a dohod, které umožňují krátkodobé studijní pobyty zahraničních 

studentů. Tito cizinci jsou přijímání bez přijímacích zkoušek na základě podepsaných smluv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

1. Přihlášku ke studiu přijímá studijní oddělení Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, České 

mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Přihláška se všemi náležitostmi se podává na předepsaném 

tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem. 

Přihlášku je možné podat rovněž elektronicky, v takovém případě je však uchazeč povinen 

elektronickou přihlášku po vyplnění vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na 

adresu studijního oddělení PF. Pro zaslání výpisu platí stejný termín jako pro podání přihlášky. 

Podrobnosti k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity 

(www.ujep.cz). POZOR – až po zaslání vytištěné a podepsané formy e-přihlášky na adresu 

Studijního oddělení PF a přijetí platby za její podání je e-přihláška považována za doručenou (v 

opačném případě se přijímací řízení nezahájí). Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních 

programů/oborů, jsou povinni podat na každý studijní program/obor samostatnou přihlášku se všemi 

náležitostmi (včetně dokladu o dosaženém vzdělání). Při podání více přihlášek však mohou při 

přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné kolize, které fakulta z organizačních důvodů 

nemůže zohledňovat. 

2. Prominutí přijímací zkoušky při splnění výše uvedených podmínek je třeba požádat při podání 

přihlášky ke studiu. V ostatních případech není prominutí přijímací zkoušky možné. 

3. Termín přijímacích zkoušek: 

 

• 15. - 19. 6. 2020 se konají praktické, písemné a ústní přijímací zkoušky pro všechny bakalářské, 

magisterské studijní programy/obory. 

• Pozvánky k přijímacím zkouškám budou rozesílány v červnu 2020. 

• 21. – 24. 9. 2020 se konají náhradní praktické, písemné a ústní přijímací zkoušky pro bakalářské, 

magisterské studijní programy/obory.  

 

4. V případě, že se zájemce současně hlásí ke studiu více dvouoborových kombinací s jedním oborem 

shodným (např. výtvarná výchova – český jazyk a literatura; výtvarná výchova – anglický jazyk a 

literatura) přijímací zkoušku ze shodného oboru absolvuje vždy pouze jednou.    

5. Administrativní poplatek za podání přihlášky je 500,- Kč, při podání tištěné i elektronické 

přihlášky. Administrativní poplatek za registraci přihlášky je v kterékoli fázi přijímacího 

řízení nevratný. Originál dokladu o zaplacení poplatku (ústřižek poštovní poukázky nebo 

potvrzený bankovní příkaz) musí být pevně nalepen na titulním listě tištěné přihlášky. POZOR – 

razítko sběrného boxu ani nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad o zaplacení. 

Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. U e-přihlášky lze zaslat poplatek za přijímací řízení pouze 

bankovním převodem. Poplatek za přijímací řízení je nutné zaplatit za každou jednotlivou 

podanou přihlášku.  

6. V případě, že uchazeč podal více přihlášek, je nutné doložit úředně ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení ke každé přihlášce samostatně. Informace o prospěchu ze střední školy se nevyžadují. 

Příslušná políčka s prospěchem mohou v tabulce na přihlášce zůstat nevyplněna.  

7. Uchazeči o bakalářské studium nebo o magisterské studium nenavazující na bakalářské 

(pouze studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a studijní obor Učitelství pro 1. stupeň 

základních škol a speciální pedagogika), kteří v době podání přihlášky již maturovali, zašlou úředně 

ověřenou kopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou. Uchazeči, kteří v době podání 

přihlášky ještě neukončili středoškolská studia, odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení nejpozději při zápisu do studia.  

Uchazeči, kteří podávají přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, přiloží k přihlášce 

úředně ověřený opis dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání (diplom + diploma 

supplement, pokud je vydáván). V případě, že tento doklad v době podání přihlášky ke studiu dosud 

nemají k dispozici, odevzdají úředně ověřenou kopii diplomu + diploma supplement 

nejpozději při zápisu do studia. Absolvované vysokoškolské studium musí být ve stejném 

nebo příbuzném studijním oboru, jako je navazující magisterské studium (u dvouoborového 

studia to platí pro oba studijní obory), v opačném případě nebude uchazeč přijat pro 

nesplnění podmínek přijímacího řízení. O shodě či příbuznosti studijního programu/oboru 



rozhoduje vždy garant příslušného studijního programu/oboru. Pokud je uchazeč absolventem 

studijního programu na PF UJEP v Ústí nad Labem a svá studia ukončil v roce 2001 či později, 

nemusí úředně ověřený opis diplomu a diploma supplement dokládat. 

8. Uchazeči o bakalářské nebo magisterské studium, kteří dokládají k přihlášce lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru tělovýchovné lékařství (sportovní lékař) o způsobilosti ke studiu, potvrzení 

praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a/nebo potvrzení logopeda o schopnosti 

projevu bez řečové vady, mohou v rámci podmínečného přijetí do studia doložit potřebné posudky 

při zápisu do studia.   

9. Uchazeči o bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport dokládají lékařský posudek od 

poskytovatele v oboru tělovýchovné lékařství (sportovní lékař) o způsobilosti ke studiu před 

vykonáním přijímací zkoušky. V případě, že uchazeč nebude schopen toto potvrzení doložit 

nejpozději před začátkem zkoušky v červnovém termínu, bude tuto zkoušku absolvovat až v jejím 

náhradním termínu, tj. začátkem září 2020, po doložení tohoto dokladu. 

10. U bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě 

studia musí student při zápisu do 1. roku studia předložit platný zdravotní průkaz (z důvodu 

možnosti vykonání praxí ve školských a sociálních zařízeních). 

11. V souladu s čl. 22, odst. 4 Úplného znění Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem ze dne 16. června 2017 stanovuje děkan PF UJEP pro cizí státní příslušníky před 

přijímacím řízením povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka na pracovišti veřejné vysoké 

školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo 

na akreditovaném pracovišti celoživotního vzdělávání, které uskutečňuje vzdělávací program 

zaměřený na výuku českého jazyka. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje je-li cizinec: 

a) občan Slovenské republiky,  

b) uchazeč, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v oblasti umění i vyššího 

odborného vzdělání poskytovaného v konzervatoři v České nebo Slovenské republice,  

c) uchazeč, který řádně ukončil vysokoškolské studium v kterémkoliv typu studijního programu 

uskutečňovaném v českém nebo slovenském jazyce.  

Zkouška z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň B1 podle 

Společného evropského referenčního rámce proběhne na základě aktuálně vyhlášeného termínu. 

Zkouška je zpoplatněna a její cena je stanovena Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP, 

výstupem je certifikát.  

12. Dosažení zahraničního středoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 4 zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dosažení zahraničního 

vysokoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

13. Uchazeč, který absolvoval středoškolské studium (ukončené maturitou) na střední škole v zahraničí 

a podal si na Pedagogickou fakultu UJEP přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském 

(nenavazujícím) studijním programu, prokazuje dosažení požadovaného stupně vzdělání způsobem 

uvedeným na: https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.Uchazeč, který absolvoval vysokoškolské 

studium na zahraniční vysoké škole a podal si na Pedagogickou fakultu UJEP přihlášku ke studiu 

v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu, prokazuje dosažení 

požadovaného stupně vzdělání způsobem uvedeným na: https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. 

14. Zápisy uchazečů přijatých ke studiu v prezenční formě se budou konat ve dnech 17. – 21. srpna 

2020 (pro každý program/obor je vždy stanoven během tohoto týdne jeden přesný den, data zápisu 

nelze libovolně měnit). Zápisy uchazečů přijatých ke studiu v kombinované formě se budou konat 

v průběhu měsíce srpna a září 2020. Nedostavení se k zápisu je posuzováno jako projev nezájmu 

o studium a rezignace na něj. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná osobní účast 

uchazeče, popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí opravňující k administrativním 

úkonům.  

15. Bližší informace obdržíte na studijním oddělení PF – číslo telefonu 475 283 111 nebo na 
https://www.pf.ujep.cz/cs/. 

16. Na webové stránce https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-celozivotniho-vzdelavani naleznou 

zájemci o studium vyhlášené studijní kurzy v programech celoživotního vzdělávání. Přihlášky ke 

https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.pf.ujep.cz/cs/
https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-celozivotniho-vzdelavani


studiu v programech celoživotního vzdělávání jsou k dispozici a rovněž se podávají na Centru 

celoživotního vzdělávání PF UJEP, České mládeže 8, 400 01, Ústí nad Labem, tel. 475 283 132. 

17. Děkan PF UJEP si vyhrazuje právo podle vývoje počtu uchazečů: 

• prominout všem uchazečům o studium daného programu/oboru přijímací zkoušku před jejím 

konáním, 

• prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu, 

• vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení u studijních programů/oborů s nedostatečným počtem 

přihlášek či u nově akreditovaných studijních programů. 

18. Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním 

přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami: Mgr. 

Vladimír Řáha, tel./SMS: 702 202 477 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz. Web: 

bezbarier.ujep.cz Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne 

uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou 

modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při 

podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, 

sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a 

specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na 

základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro 

studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné 

náležitosti. 


