Příloha k pozvánce na přijímací zkoušku pro akademický rok 2018/2019
Vážená uchazečko, vážený uchazeči,
na základě Vámi podané přihlášky ke studiu si Vás dovolujeme pozvat k přijímací zkoušce na Vámi zvolený studijní
obor.
1. Pečlivě si zkontrolujte místo konání přijímací zkoušky uvedené v elektronické pozvánce zveřejněné v Informačním
systému. Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu UK se bude konat také v budovách Právnické fakulty UK,
Přírodovědecké fakulty UK, 1. lékařské fakulty UK a v budově Rektorátu UK.
2. Ke zkoušce se dostavte v hodinu uvedenou na pozvánce. Délka trvání testu uvedená v sekci Uchazeči - Otevírané
obory v roce 2018/19 je délka čistého času na vypracování písemného testu. Čas pro písemnou zkoušku (s prezencí a
závěrečným odevzdáváním testů) může být 3 a více hodin. Pokud jste mimopražští, naplánujte si prosím dopravu tak,
abyste mohli vykonat přijímací zkoušku.
3. Ke zkoušce si přineste:
Běžné psací potřeby (modré nepřepisovatelné pero), vytištěnou pozvánku, platný občanský průkaz nebo cestovní pas
(bez prokázání totožnosti uchazeč nebude moci přijímací zkoušku vykonat).
Podrobné požadavky a další náležitosti potřebné ke konání přijímací zkoušky si důkladně prostudujte na
www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči - Otevírané obory 2018/19 (pro podrobnosti rozklikněte daný obor).
4. Stanovený termín přijímací zkoušky nelze měnit. Zkoušku v náhradním termínu (25. 6. – 26. 6. 2018) může povolit
děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů 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.
5. V případě, že uchazeč podal žádost o prominutí přijímací zkoušky, dostaví se pouze na tu část přijímací zkoušky,
která mu nebyla prominuta.
6. Uchazeč, který bude konat vícekolovou zkoušku, obdrží pozvánku pouze na 1. kolo přijímací zkoušky. Postup
do druhého kola přijímací zkoušky, datum, místnost a budovu konání si uchazeč zjistí v pátek 8. 6. 2018
v odpoledních hodinách (týká se bakalářského oboru Vychovatelství, bakalářského oboru Výtvarná výchova a
nenavazujícího magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a v úterý 12. 6. (týká se navazujícího
magisterského oboru Anglický jazyk) po přihlášení do Informačního systému na adrese
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. V případě postupu do druhého kola se již zvláštní pozvánka
nezasílá. 2. kolo přijímací zkoušky se bude konat v termínu 11. 6. – 15. 6. 2018.
7. Uchazeč, který si podal v prezenčním i kombinovaném bakalářském studijním programu a nenavazujícím
magisterském programu více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsaný Test
obecných studijních předpokladů v rozsahu 40 bodů, vykoná tuto část pouze jednou - výsledek se započte všem
oborům v obou formách studia, ve kterých je uplatňován stejný test. Uchazeč bude pozván pouze na jeden
konkrétní termín zkoušky.

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
tel.: +420 221 900 111
www.pedf.cuni.cz
IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Uchazeči oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s dalším oborem vykonají část Testu
obecných studijních předpokladů (rozsah 20 bodů) samostatně - výsledek se nezapočítává oborům, ve kterých
uchazeči vykonali jiný typ Testu obecných studijních předpokladů. Uchazeč bude pozván pouze na jeden
konkrétní termín zkoušky.
Uchazeči oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání (jednooborové studium) vykonají část Testu
obecných studijních předpokladů (rozsah 20 bodů se zaměřením na VV) samostatně - výsledek se nezapočítává
oborům, ve kterých uchazeči vykonali jiný typ Testu obecných studijních předpokladů.
8. Během přijímacích zkoušek je uchazeč povinen dodržovat pravidla uvedená v Opatření děkana č. 12/2018 která
jsou zveřejněna na www.pedf.cuni.cz v sekci Fakulta - Úřední deska. Dále není možné během přijímacích zkoušek
pořizovat obrazové a zvukové záznamy (Občanský zákoník § 12).
9. Pro uchazeče jsou dále závazné Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 včetně kritérií
hodnocení přijímací zkoušky v jednotlivých oborech (vyhlášené od 1. 10. 2017) a Opatření děkana č. 9/2018
Harmonogram organizace přijímacího řízení. Dokumenty jsou zveřejněny na www.pedf.cuni.cz v sekci Fakulta Úřední deska a v sekci Uchazeči.
10. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří písemně požádali o specifické podmínky pro konání
přijímací zkoušky, obdrží spolu s pozvánkou sdělení o modifikaci přijímací zkoušky. V případě požadavku na doplnění
nebo jiné zajištění modifikace přijímací zkoušky se tito uchazeči co nejdříve ohlásí své studijní referentce na studijním
oddělení (písemně nebo e-mailem).
11. Termíny zveřejňování bodových výsledků jednotlivých částí přijímacích zkoušek jsou uvedeny v Opatření děkana č.
9/2018 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2018/19, které je zveřejněno na www.pedf.cuni.cz v sekci
Fakulta - Úřední deska. Výsledky v žádném případě nebudou sdělovány uchazeči ani jiným osobám telefonicky.
12. S bodovým hodnocením ústní zkoušky bude uchazeč seznámen v den jejího konání.
13. a) Období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky dosažení požadovaného
vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví pro všechny typy studijních programů do 30. září 2018. Má-li
uchazeč na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o
dosažení požadovaného vzdělání ke každé podané přihlášce.
b) Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o
uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek
přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) do 22. října 2018. Stejné
období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které
navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium
v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018, a to pro případ doložení
požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.
14. Přijetí či nepřijetí ke studiu bude zveřejněno dne 29. června 2018 na adrese
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Případné odvolání se zasílá až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
15. Zápis do 1. ročníku studia se bude konat ve dnech 24. 7. – 27. 7. 2018 podle rozpisu, který bude zveřejněn na
www.pedf.cuni.cz v sekci Studenti. Upozorňujeme, že výuka v průběhu studia bude probíhat ve všech budovách
fakulty, tedy i v Brandýse nad Labem, dopravu fakulta nezajišťuje. Rozhodne-li se uchazeč, že se do 1. ročníku nezapíše,
oznámí tento fakt fakultě co nejdříve, aby mohli být přijati další zájemci.
Při zkouškách Vám přejeme mnoho úspěchů.
V Praze dne 30. dubna 2018

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Děkan

________________________________________________________________________________________________
Zvýhodněné ubytování pro uchazeče o studium a jejich rodinné příslušníky nabízejí Koleje a menzy UK, více informací na
www.kam.cuni.cz.

