Příloha k pozvánce na talentové přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022
Na základě Vámi podané přihlášky ke studiu si Vás dovolujeme pozvat k talentovým přijímacím zkouškám. Ke
zkoušce se dostavte v termínu uvedeném v pozvánce. U talentových zkoušek z hudební výchovy, hry na
nástroj a sborového zpěvu je možné dostavit se dříve a využít možnosti rozehrát se, rozezpívat či naladit
hudební nástroj.
Uchazeč si přinese vytištěnou pozvánku, platný občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií prokazující
totožnost a vyplněný a podepsaný formulář Prezenční přijímací zkouška a COVID-19 (ke stažení zde)
spolu s příslušným dokladem. Bez prokázání totožnosti a předložení vyplněného formuláře nebude moci
uchazeč přijímací zkoušku vykonat. Náhradní termín (nejdříve 5 dnů po řádném termínu, plánované dny 28. 6.
a 29. 6. 2021) může děkan fakulty povolit uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky
v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných
a doložených důvodů, zejména zdravotních. Termín maturitní zkoušky den před nebo den po termínu přijímací
zkoušky je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.
Ke zkoušce si přineste: náležitosti potřebné pro vykonání talentové zkoušky a dále potřeby dle požadavků
kateder na jednotlivé programy. Podrobné požadavky a další náležitosti potřebné ke konání talentové
přijímací zkoušky důkladně prostudujte na www.pedf.cuni.cz, sekce Uchazeči (pro podrobnosti
rozklikněte daný obor). Upozorňujeme, že bez všech požadovaných náležitostí nebude moci uchazeč
talentové zkoušky vykonat.
Během přijímacích zkoušek je uchazeč povinen dodržovat pravidla uvedená v Opatření děkana, které bude
zveřejněno na http://www.pedf.cuni.cz v sekci Fakulta – Úřední deska. Během přijímacích zkoušek není dále
možné pořizovat obrazové a zvukové záznamy (Občanský zákoník § 12).
S výsledky talentových zkoušek budou uchazeči seznámeni v den jejich konání; hodina a místo budou
sděleny pedagogickým dozorem organizujícím danou talentovou zkoušku. Po seznámení s celkovým
výsledkem podepíše uchazeč protokol. Hodnocení talentových zkoušek bude průběžně zveřejňováno na
webových stránkách „https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php“.
Doporučujeme všem uchazečům seznámit se s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
a dalšími důležitými informacemi týkajícími se přijímacího řízení na Otevírané programy v roce 2021/2022.
Při zkouškách Vám přejeme mnoho úspěchů.
V Praze dne 21. 5. 2021
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