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“Snažíme se o to, aby studenti pro nás nebyli jen 
čísla, ale abychom přistupovali k jejich 

individuálním potřebám.”
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Přijímací zkoušky
1.



➜ talentové zkoušky (HV, TV, VV, Učitelství pro 
MŠ)

➜ písemné oborové testy
➜ písemný test studijních předpokladů – NE Scio
➜ ústní zkoušky
➜ písemný test z pedagogicko-psychologické 

přípravy (NMgr. studijní program Učitelství pro 
ZŠ a SŠ)

➜ vzorové testy na stránkách kateder
➜ přípravné kurzy
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Důležité termíny 

Dny otevřených 
dveří

22. 1. 2020

Talentové 
zkoušky

20. 4.–23. 4. 2020

Náhradní termín

11. 5.–12. 5. 2020

Přijímací zkoušky

8. 6.–16. 6. 2020

Náhradní termín

24. 6.–25. 6. 2020
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➜ náhradní termín přijímací zkoušky lze povolit na 
základě písemné žádosti

➜ žádost podává uchazeč děkanovi fakulty 
prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 
do stanoveného dne konání přijímací zkoušky 
v řádném termínu

➜ náhradní termín lze povolit pouze ze závažných a 

doložených důvodů (pracovní neschopnost, 

konání maturitní zkoušky v době přijímací 

zkoušky, studium na zahraniční škole atd.) 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
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➜ od přijímací zkoušky nebo její části lze upustit 
pouze v některých studijních oborech a na 
základě písemné žádosti uchazeče v listinné 
formě

➜ podmínky upuštění jsou uvedeny v detailu 
příslušného studijního oboru (matematika, 
anglický jazyk…)

Žádá-li uchazeč o upuštění od přijímací zkoušky, 
musí být tato žádost podána nejpozději  do 29. 2. 
2020, a to včetně příloh.

Upuštění od přijímací zkoušky
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Přijímací zkoušky na více oborů

➜ uchazeč, který si podal více přihlášek (např. BI 
– CH, BI – VZ), vykoná část přijímací zkoušky 
pouze jednou 

➜ výsledek se započte všem oborům PS i KS,  
konkrétní datum zkoušky je uchazeči sděleno 
právě v jednom termínu
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Kdy obdržím pozvánku na přijímací 
zkoušky?

➜ pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány 
na základě řádně podané přihlášky nejpozději 
30 dnů před termínem konání přijímací 
zkoušky 

➜ pozvánka je zasílána pouze elektronicky 
prostřednictvím SIS, proto je nezbytné v 
přihlášce uvést funkční e-mailovou adresu

➜ podá-li uchazeč přihlášky na více fakult UK 
nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF
zaručit, že se některé termíny přijímací 
zkoušky nebudou překrývat
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Kdy a jak se dozvím výsledky přijímacího 
řízení?

➜ po zasedání přijímací komise jsou zveřejněny na 
internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, 
ikona Průběh přijímacího řízení

➜ rozhodnutí o přijetí: pouze prostřednictvím SIS 
na e-mailovou adresu

➜ rozhodnutí o nepřijetí: dopis do vlastních rukou
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Co si mám prostudovat?
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➜ zveřejněné podmínky přijímacího řízení

➜ opatření děkana pro uchazeče, jak se chovat v 
průběhu přijímací zkoušky

➜ http://pedf.cuni.cz/ – sekce Uchazeči



➜ přihláška se vyplňuje elektronicky, je dostupná z 

webových stránek fakulty

➜ kontrola odeslání vyplněné přihlášky

➜ specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro 

podávání elektronických přihlášek

➜ poplatek za elektronickou přihlášku: 760 Kč

➜ poplatek za písemnou přihlášku: 810 Kč

Jak mám vyplnit přihlášku ke studiu 
a jak zaplatit poplatek
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➜ v termínu stanoveném pro podání přihlášky, 
tj. nejpozději do 29. 2. 2020

➜ veškeré skutečnosti musí být řádně doložené –
např. potvrzením příslušné instituce, 
zaměstnavatele 

➜ potvrzení o pedagogické praxi je vhodné doložit 
na speciálním formuláři, který je dostupný v 
aplikaci elektronické přihlášky

Jak mám předložit doklady k přiznání 
doplňující bonifikace?
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➜ uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii 
tohoto dokladu na studijní oddělení fakulty 
neprodleně po složení příslušné závěrečné 
zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2020 
(bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč 
ke studiu Bc. a Mgr. přijat) 

➜ uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v 
podzimním zkušebním období, doloží 
ukončení středního vzdělání nejpozději do 
22. 10. 2020

Kdy předložit doklad o ukončení 
středního vzdělání?
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➜ potvrzení praktického lékaře fakulta nevyžaduje 

➜ pro některé studijní obory je vyžadováno 
specializované lékařské potvrzení (např. 
sportovní lékař, logoped atd.)

➜ specifikace potvrzení je uvedena v detailu 
příslušného studijního oboru

Vyžaduje fakulta lékařské potvrzení?
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Studenti se 
speciálními potřebami

2.



➜ modifikace přijímacího řízení

➜ odborná i technická podpora na počátku 
studia i v jeho průběhu

➜ asistence při studiu

➜ studijní pomůcky
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Pomáháme studentům - stipendia

Studentské granty

Stipendium na další 
studium na 
prestižních VŠ 
v zahraničí

Sociální stipendium

Stipendium za 
vynikající závěrečné 
práce – Agon

Stipendium za 
vynikající studijní 
výsledky

Ubytovací 
stipendium

19



➜ možnost části studia a stáží v zahraničí 
(Erasmus+, stáže v USA, Kanadě, Švýcarsku 
apod.) 

➜ mezinárodní studentské projekty

Studium v zahraničí
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Pomůžeme s výjezdem do zahraničí
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přijatých studentů v akademickém roce 2019/2020
(1/3 přihlášených)
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podání přihlášky 
vč. adm. poplatku
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29. 2. 2020



➜ www.pedf.cuni.cz

➜ uchazec@pedf.cuni.cz

➜ blog prváka na Instagramu:
www.instagram.com/blogprvaka/

Další informace
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Děkujeme za pozornost – těšíme se na Vás! 
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