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Příloha k pozvánce na talentové přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018 

 Na základě Vámi podané přihlášky ke studiu si Vás dovolujeme pozvat k talentovým přijímacím zkouškám. Ke zkoušce se dostavte 
v termínu uvedeném v pozvánce. 
Uchazeč se při prezenci musí prokázat pozvánkou a občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Bez prokázání totožnosti uchazeč nebude moci 
přijímací zkoušku vykonat.  Náhradní termín (2. 5. – 5. 5. 2017) může děkan fakulty povolit uchazeči, který o to písemně požádá do jednoho týdne 
ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a 
doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení 
náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. 
              
 Ke zkoušce si přineste: psací potřeby, tuto pozvánku, občanský průkaz, nebo cestovní pas, náležitosti potřebné pro vykonání talentové 
zkoušky (na TV cvičební úbor pro všechny předepsané disciplíny a zámeček na skříňku pro uzamčení osobních věcí v šatně) a dále potřeby dle 
požadavků kateder na jednotlivé obory. Podrobné požadavky a další náležitosti potřebné ke konání talentové přijímací zkoušky důkladně 
prostudujte na www.pedf.cuni.cz, sekce Uchazeči, odkaz Otevírané obory 2017/18 (pro podrobnosti rozklikněte daný obor). Upozorňujeme, že 
bez všech požadovaných náležitostí uchazeč nebude moci talentové zkoušky vykonat.  Doporučení: cenné předměty a větší částky peněz 
ponechte doma. 
Během zkoušky je uchazeč povinen dodržovat pravidla, která stanovil děkan svým opatřením. Opatření děkana k pravidlům, která je uchazeč 
povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky, je zveřejněno na úřední desce fakulty na adrese www.pedf.cuni.cz.  
  
S výsledky talentových zkoušek budou uchazeči seznámeni v příslušný den jejich konání;  hodina a místo bude sdělena pedagogickým dozorem 
organizujícím danou talentovou zkoušku.  Po seznámení s celkovým výsledkem podepíše uchazeč protokol.   Hodnocení talentových zkoušek  
bude 19. 4. 2017 zveřejněno na webových stránkách https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.   
Upozornění: Zveřejněno bude pouze výsledné bodové hodnocení talentové zkoušky, nikoliv informace, zda uchazeč postupuje k další části přijímací 
zkoušky nebo zda je přijat.  
K písemné, eventuálně ústní přijímací zkoušce budete pozváni další pozvánkou (rámcové termíny přijímacích zkoušek najdete na www.pedf.cuni.cz, 
sekce Uchazeči. Konkrétní termín Vám bude sdělen v pozvánce). 
 
Všem uchazečům doporučujeme seznámit se Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 a dalšími důležitými informacemi 
týkajícími se přijímacího řízení na www.pedf.cuni.cz, sekce Uchazeči https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410.  
Důležité upozornění: na zkoušku Vás zveme za předpokladu, že jste k přihlášce doložil/a všechny potřebné náležitosti, viz detail daného oboru 
v Podmínkách přijímacího řízení.  
 
Při zkouškách Vám přejeme mnoho úspěchů.   
V Praze dne 10. 3. 2017                                                                                                                                  prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.  

                děkan fakulty               
Adresy budov fakulty:   
Praha 1, Magdalény Rettigové 4   
Praha 5 - Barrandov , ZUŠ Music Art, V Remízku 926 – budova knihovny, konečná tramvaje 4, 5, 12 a 20 
Brandýs nad Labem, Královická 915 – dopravu do Brandýsa fakulta nezajišťuje (viz mapku)  
 
Informace o ubytování: 
Univerzita Karlova nabízí uchazečům o studium i jejich rodinným příslušníkům v době konání přijímacích zkoušek zvýhodněné ubytování  se slevou 
25 % z hostinského ubytování v Praze i Brandýse nad Labem. Seznam kolejí a další podrobnosti najdete na adrese www.kam.cuni.cz; rezervace je 
možno provádět prostřednictvím e-mailové adresy ubytovani@kam.cuni.cz. Sídlo centrály Kolejí a menz UK: Voršilská 1, 116 43  Praha 1, tel. 
224 933 825, 224 930 010, 224 932 023. 
 
Mapka Brandýs nad Labem: 
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