
V Praze dne 12. července 2017  
 

 
Základní informace pro uchazeče přijaté do prvního roku studia 

 
 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči, 
gratulujeme Vám k přijetí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Následující informace Vám usnadní začátek studia na 
vysoké škole. 
 

1. Zápis do studia bude probíhat ve dnech 25. 7. – 28. 7. 2017. 
K zápisu se dostavte do hlavní budovy Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1  
přesně podle rozpisu zveřejněného na internetové adrese http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-223.html.  
 
K zápisu si přineste: občanský průkaz nebo cestovní pas, psací potřeby a veškeré formuláře potvrzení, které budete 
potřebovat vysokou školou potvrdit.  
 
K zápisu se musíte dostavit osobně, v zastoupení Vás může zapsat pouze osoba pověřená Vaší plnou mocí (plná moc 
nemusí být ověřená). V případě, že již nyní víte, že do studia nehodláte nastoupit, oznamte nám tuto skutečnost písemně 
co nejdříve, aby na Vaše místo mohl být přijat další uchazeč.  
 

Poplatky za studium–upozornění: Pokud jste byli přijati na více fakult UK nebo jiných vysokých škol, započítává se do celkové 
odstudované doby studium i na jiných státních vysokých školách (fakultách), a to ode dne zápisu do studia. Zapíšete-li se a 
pak do studia nenastoupíte, tato doba se následně může promítnout do výše vyměřeného poplatku za delší studium (bližší 
informace na http://www.cuni.cz/UK-22.html). 
 

 Průkaz studenta UK Vám bude zdarma vystaven v Informačním, poradenském a sociálním centru UK, Celetná 13, Praha 1 na 
základě předložení kupónu a občanského průkazu. Průkaz studenta UK s licencí ISIC se vystavuje tamtéž za poplatek. Bližší 
informace získáte rovněž na www.ipsc.cuni.cz. 
 

S průkazem studenta se také můžete zaregistrovat do automatizovaného systému výpůjčních služeb Ústřední knihovny UK – 
PedF (přízemí hlavní budovy Magdalény Rettigové 4, Praha 1). 
 

2. Předstudijní soustředění se koná ve dnech 5. 9. a 6. 9. 2017 v budově Magdalény Rettigové 4, Praha 1 dle rozpisu, který 
bude zveřejněn na www.pedf.cuni.cz v sekci Studenti–Informace pro 1. ročníky. Na předstudijním soustředění Vám budou 
sděleny důležité informace o organizaci studia a elektronických zápisech do rozvrhu a předmětů ve studijním informačním 
systému (SIS), který je dostupný z hlavní webové stránky fakulty na https://is.cuni.cz/studium/. Soustředění není povinné, 
doporučujeme však, abyste se ve svém vlastním zájmu zúčastnili, přítomnost osoby v zastoupení není vhodná. Na přípravě a 
organizaci předstudijního soustředění se společně s vedením fakulty podílejí i zástupci studentských oborových rad a 
studentských spolků, kteří vám budou nápomocni v případě dotazů a mají pro vás připravený doprovodný program. 
Informace o způsobu zápisu a organizaci studia nemůžeme dodatečně individuálně podávat.  
 
Upozorňujeme na nabídku seznamovacích kurzů, které pořádají studenti naší fakulty. Můžete si vybrat seznamovací kurz 
podle oboru, na který jste přijati, poznat své kolegy nastupující do prvního ročníku, ale také se zeptat starších a zkušenějších 
studentů na vše, co budete potřebovat vědět. Odkaz naleznete na  http://seznamovak.pedf.cuni.cz/. 
 

3. Imatrikulace se koná v aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 ve dnech 26. – 27. 9. 2017.  Přesný den a hodinu pro Vaši 
skupinu se dozvíte při zápisu, na internetových stránkách fakulty, popř. na nástěnce studijního oddělení. Účast na imatrikulaci 
je povinná.  Studenti se dostaví ve slavnostním oděvu 1/2 hodiny před zahájením slavnosti, počítejte se zdržením u šaten. 
Imatrikulace není přístupná veřejnosti. 
 

4. Zahájení výuky 
Akademický rok začíná 1. 10. 2017. Do rozvrhu předmětů a do specializací se budete zapisovat od 11. 9. 2017 
prostřednictvím elektronického zápisu ve studijním informačním systému. Počítejte s tím, že výuka bude probíhat ve všech 
budovách fakulty, tedy i v Brandýse n. L. Dopravu fakulta nezajišťuje. 
 

 
Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu.    

 
              
                  PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., v. r.,  

 proděkanky pro studijní záležitosti  
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