NAŘÍZENÍ ŘEDITELE
č. 4/2021

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP
pro studium v akademickém roce 2022/2023
Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro studium
v akademickém roce 2022/2023, které respektuje: (a) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
(b) úplné znění statutu ČZU v Praze.
V případě pandemie viru Covid-19, budou organizační podmínky přijímacího řízení upřesněny
a uchazeči včas informováni. Podmínky budou upraveny podle aktuální epidemické situace
a hygienických nařízení (viz počet osob, data přijímací zkoušky).

Důležité informace pro všechny bakalářské
studijní programy
1. Způsob a forma podání přihlášky ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají v elektronické formě z internetové adresy:
http://is.czu.cz/prihlaska/ v období od 12. listopadu 2021 do 31. března 2022. Všechny ostatní
požadované dokumenty doručte v listinné podobě na studijní oddělení IVP (Institut vzdělávání
a poradenství, V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle) do 31. března 2022.
Přihláška je považována za kompletní, pokud jsou v ní vyplněné všechny požadované údaje
včetně označení souhlasu se: (a) zpracováním osobních údajů; (b) podmínkami přijímacího řízení
uvedené v Nařízení ředitele č. 4/2021; (c) elektronickou komunikací (ta nahrazuje doručování
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).
K přihlášce ke studiu mohou být požadovány i další dokumenty a doklady (viz informace
u studijního programu). Nesplnění náležitostí požadovaných ve vyhlášení přijímacího řízení ze
strany uchazeče, včetně nezaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, je důvodem
k zastavení řízení o přijetí uchazeče ke studiu.

2. Způsob úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
Poplatek (750,- Kč) může být uhrazen převodem z účtu, složenkou typu A nebo platební kartou na
účet číslo 500022222/0800 s variabilním symbolem 6175000122 a specifickým symbolem
(specifický symbol bude vygenerován jako číslo přihlášky).
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.
Doporučujeme uchazečům, aby si kopii dokladu o platbě uschovali. Pokud uchazeč podává více
přihlášek, je nutné uhradit poplatek samostatně za každou přihlášku a s patřičným variabilním
a specifickým symbolem.
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3. Způsob a forma pozvání k přijímací zkoušce
Studijní oddělení oznámí termín přijímací zkoušky uchazeči v dostatečném předstihu
prostřednictvím elektronického informačního systému ČZU na adrese http://is.czu.cz/prihlaska/.
V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání přijímací zkoušky a další základní informace
k průběhu a organizaci přijímací zkoušky.

4. Způsob posuzování omluv při nepřítomnosti při přijímací zkoušce
Omluva uchazeče pro nepřítomnost na přijímací zkoušce musí být doložena lékařským potvrzením
(tj. uchazeč se nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v běžném termínu z vážných zdravotních
důvodů) nebo potvrzením školy o konání maturitní zkoušky (tj. uchazeč se v době konání
přijímacích zkoušek zúčastnil maturitní zkoušky). Tito uchazeči mohou podat žádost
o náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost musí být podána nejpozději v den konání zkoušky,
jejíž termín je uveden v pozvánce k přijímací zkoušce. Žádost musí být doložena lékařským
potvrzením nebo potvrzením školy o konání maturitní zkoušky. Náhradní termín pro konání
přijímací zkoušky je stanoven na 16. června 2022.

5. Závazné termíny pro uchazeče a IVP
− termíny přijímacích zkoušek do bakalářských programů: 6. – 7. a 9. června 2022;
− náhradní termín přijímacích zkoušek: 16. června 2022;
− termín dodání maturitního vysvědčení pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku ve
školním roce 2021/2022 nejpozději do 16. června 2022;
− termín zveřejnění individuálního bodového vyhodnocení: na konci dne složení přijímací
zkoušky, nejpozději po zasedání hlavní přijímací komise, tj. 20. června 2022 na webových
stránkách http://is.czu.cz/prihlaska/;
− termín jednání hlavní přijímací komise: 20. června 2022;
− termín vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu: 20. června 2022;
− termín zveřejnění bodového vyhodnocení vzhledem k pořadí uchazečů podle počtu
získaných bodů: bude k dispozici na fyzické i elektronické úřední desce IVP dne
20. června 2022;
− termín podání odvolání proti rozhodnutí, kterým nebylo vyhověno žádosti uchazeče
o přijetí ke studiu: do 30 dnů ode dne oznámení (tj. doručení) rozhodnutí;
− termín zápisu do studia: 27. června 2022;
− náhradní termín pro zápis do studia: 1. září 2022;
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6. Kritéria pro upuštění od konání přijímací zkoušky
V souladu se směrnicí rektora ČZU v Praze č. 17/2012 ve znění novely 1/2021 budou v přijímacím
řízení přijati bez přijímací zkoušky na zvolený bakalářský program všichni uchazeči, kteří jsou
úspěšnými řešiteli z krajského a celostátního kola soutěží typu A podle vyhlášky MŠMT
č. 55/2005 Sb.
Upuštění od přijímací zkoušky se ještě týká těch uchazečů o studium, kteří jsou úspěšnými
absolventy tzv. AP Exams, konkrétně v oblasti sociálních věd, tj. oboru psychologie.

7. Informace o průběhu přijímacího řízení
Přijímací řízení na Institutu vzdělávání a poradenství bude organizováno celkem pro dva
bakalářské studijní programy („Kariérové poradenství a vzdělávání“, „Učitelství praktického
vyučování“) a pro program v celoživotním vzdělávání.
Informace o průběhu přijímacího řízení jsou strukturovány v textu u jednotlivých studijních
programů.
Před konáním přijímací zkoušky je každý uchazeč povinen předložit:
a) občanský průkaz;
b) pozvánku k přijímacímu řízení (kterou si vytiskne na odkazu http://is.czu.cz/prihlaska/);
c) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud tento doklad nebyl již dříve zaslán na
IVP (platí jen pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022).
Informace po skončení přijímací zkoušky:
Uchazeči o studium budou informováni o jejich bodovém hodnocení písemné části přijímací
zkoušky prostřednictvím webového portálu http://is.czu.cz/prihlaska/ nejpozději po zasedání
hlavní přijímací komise.
Po jednání hlavní přijímací komise budou uchazeči o studium informováni prostřednictvím
webového portálu http://is.czu.cz/prihlaska/ jak o jejich individuálním výsledku přijímací
zkoušky, tak o návrhu hlavní přijímací komise na přijetí/nepřijetí uchazeče. Písemné vyjádření
o „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu“ obdrží uchazeč do vlastních rukou. V případě
„Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“ prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě
„Rozhodnutí o přijetí ke studiu“ do vlastních rukou u zápisu do studia.
Uchazeč má právo podat odvolání proti rozhodnutí, kterým nebyl uchazeč
přijat ke studiu, a to k rektorovi prostřednictvím ředitele IVP, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne
oznámení (tj. doručení) tohoto rozhodnutí.
Uchazeč má právo nahlédnout do svého spisu, tj. do všech svých materiálů, které se týkají jeho
přijímací zkoušky, nejdříve po oznámení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, a to na základě
předem domluvené konzultace na studijním oddělení.
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Uchazečům, kteří se bez omluvy nedostavili k přijímací zkoušce, bude vydáno rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu.
Uchazečům, kteří se bez omluvy nedostavili k zápisu do studia, bude zastaveno řízení o přijetí
uchazeče o studium.
Uchazeč o studium může být zapsán do studia v zastoupení za podmínky doložení plné moci.

Přijímací řízení pro bakalářský studijní program
Kariérové poradenství a vzdělávání
1. Požadavky pro přijetí ke studiu a další kritéria pro přijetí ke studiu
Bakalářský studijní program Kariérové poradenství a vzdělávání prezenční i kombinované formy
studia je určen pro absolventy středních škol, kteří se chtějí ve své praxi zabývat kariérovým
poradenstvím a vzděláváním. Studijní program připravuje absolventy k naplnění obecných
profesních požadavků pro kariérové poradce (podle Národní soustavy povolání a Národní soustavy
kvalifikací), včetně základního vhledu do profesních kompetencí jednotlivých podtypů kariérových
poradců.
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně vykonaná maturitní zkouška na střední škole.
Pro uchazeče, kteří získali vzdělání v zahraničí, platí, že dokládají nostrifikaci svého dosaženého
vzdělání, nebo po úspěšném složení podmínek přijímacího řízení podávají žádost o tzv. vnitřní
posouzení zahraničního vzdělávání (internal evaluation of foreign education), viz směrnice
rektora č. 2/2021, která byla vytvořena na základě oprávnění vzniklém udělením institucionální
akreditace.
Další podmínkou pro studium ve všech bakalářských programech vyučovaných v češtině je
znalost českého jazyka. Absolventi českých a slovenských středních škol prokazují tuto znalost
dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého či slovenského jazyka. Ostatní uchazeči
o studium v bakalářských programech vyučovaných v češtině, kteří nejsou občany České republiky
ani Slovenské republiky, prokazují znalost českého jazyka na minimální úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (CCE-B1). Znalost českého jazyka dokládají
prostřednictvím Osvědčení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE), který vydává Ústav
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze nebo Masarykova univerzita v Brně.
Bližší informace na linku zde: Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) | ÚJOP UK (cuni.cz)
Dále o přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje jeho umístění na základě bodového pořadí uchazečů
v souvislosti s maximální kapacitou studentů pro studium. Podrobnosti v bodu 2 „Forma a náplň
hodnocení přijímací zkoušky“.
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Uchazeč zašle na adresu IVP do 31. března 2022:
− úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (neplatí pro uchazeče, kteří konají
maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022),
− úředně ověřenou kopii Osvědčení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE),
(neplatí pro uchazeče českých a slovenských středních škol).

2. Forma, náplň a hodnocení přijímací zkoušky
Součástí přijímací zkoušky je:
− písemná zkouška – písemný test složený z všeobecných studijních předpokladů. Uchazeč může
získat min. 0 bodů a max. 60 bodů;
Uchazeči jsou přijímáni ke studiu podle bodového pořadí sestaveného na základě celkových
výsledků přijímací zkoušky. Uchazeč může získat maximálně 60 bodů. Minimální bodová hranice
pro splnění přijímací zkoušky je 20 bodů, avšak z kapacitních důvodů mají přednost ti uchazeči,
kteří se umístili v pořadí od aktuálně nejvyššího počtu dosažených bodů. Hlavní přijímací komise
stanoví předpokládaný počet přijatých uchazečů tak, aby v akademickém roce 2022/2023
nastoupilo do studia cca 40 studentů prezenční formy studia a cca 40 studentů kombinované
formy studia, kteří se zapsali do studia.

Přijímací řízení pro bakalářský studijní program
Učitelství praktického vyučování
1. Požadavky pro přijetí ke studiu a další kritéria pro přijetí ke studiu
Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování kombinované formy studia je určen
pro ty, kteří mají zájem si doplnit pedagogické vzdělání ve smyslu zákona o pedagogických
pracovnících. Je určeno konkrétně pro:


Absolventy středních odborných škol, kteří vzděláním získají odbornou kvalifikaci učitele
praktického vyučování a učitele odborného výcviku, a to těch předmětů, jejichž charakter
odpovídá zaměření oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, případně oboru
středního vzdělání s výučním listem.



Absolventy magisterského programu, kteří studiem získají kvalifikaci učitele odborných
předmětů, a to těch předmětů, jejichž charakter odpovídá zaměření magisterského
programu.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně vykonaná maturitní zkouška na střední
odborné škole nebo na středním odborném učilišti, nebo magisterský diplom.
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Preferováni budou uchazeči s předchozí doloženou pedagogickou praxí, tj. doloží potvrzení
o výkonu učitelského povolání (tj. délka pracovního poměru na smlouvu) ve formálním vzdělávání
na pozici učitel/učitelka školy (ZŠ, SŠ, VOŠ).
Pro uchazeče, kteří získali vzdělání v zahraničí, platí, že dokládají nostrifikaci svého dosaženého
vzdělání, nebo po úspěšném složení podmínek přijímacího řízení podávají žádost o tzv. vnitřní
posouzení zahraničního vzdělávání (internal evaluation of foreign education), viz směrnice
rektora č. 2/2021, která byla vytvořena na základě oprávnění vzniklém udělením institucionální
akreditace.
Další podmínkou pro studium ve všech bakalářských programech vyučovaných v češtině je
znalost českého jazyka. Absolventi českých a slovenských středních škol prokazují tuto znalost
dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého či slovenského jazyka. Ostatní uchazeči
o studium v bakalářských programech vyučovaných v češtině, kteří nejsou občany České republiky
ani Slovenské republiky, prokazují znalost českého jazyka na minimální úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (CCE-B1). Znalost českého jazyka dokládají
prostřednictvím Osvědčení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE), který vydává Ústav
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze nebo Masarykova univerzita v Brně.
Bližší informace na linku zde: Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) | ÚJOP UK (cuni.cz)
Dále o přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje jeho umístění na základě bodového pořadí uchazečů
v souvislosti s maximální kapacitou studentů pro studium. Podrobnosti v bodu 2 „Forma a náplň
hodnocení přijímací zkoušky“.
Uchazeč zašle na adresu IVP do 31. března 2022:
− úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (neplatí pro uchazeče, kteří konají
maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022 a neplatí pro uchazeče s magisterským
typem vzdělání),
− úředně ověřenou kopii Osvědčení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE),
(neplatí pro uchazeče českých a slovenských středních škol).
− úředně ověřenou kopii výučního listu (pokud je uchazeč absolventem středního
odborného učiliště),
− ověřenou kopii diplomu o státní závěrečné zkoušce včetně dodatku k diplomu (pokud je
uchazeč absolventem magisterského programu),
− potvrzení o výkonu učitelského povolání (tj. délka pracovního poměru na smlouvu) ve
formálním vzdělávání na pozici učitel/učitelka školy (ZŠ, SŠ, VOŠ).

2. Forma, náplň a hodnocení přijímací zkoušky
Součástí přijímací zkoušky jsou:
− písemná zkouška – písemný test složený z všeobecných studijních předpokladů a poznatků
z monografie SLAVÍK, Milan. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012. Uchazeč může
získat min. 0 bodů a max. 60 bodů;
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− ostatní hodnocené aktivity min. 0 bodů a max. 40 bodů; konkrétně: výuční list (min. 0 bodů
a max. 20 bodů), pedagogická praxe (ZŠ, SŠ, VOŠ, viz výše) min. 0 bodů a max. 20 bodů. Tyto
aktivity budou započítány pouze jedenkrát (např.: za 2 výuční listy může uchazeč obdržet max.
20 bodů apod.).
V přijímacím řízení je tedy použit bodový systém, který zohledňuje písemnou zkoušku, výkon
učitelského povolání (dle délky praxe), vyučení v oboru.
Uchazeči jsou přijímáni ke studiu podle bodového pořadí sestaveného na základě celkových
výsledků přijímací zkoušky. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů, které jsou získány součtem
na základě výše uvedených kritérií. Minimální bodová hranice pro splnění přijímací zkoušky je 10
bodů, avšak z kapacitních důvodů mají přednost ti uchazeči, kteří se umístili v pořadí od aktuálně
nejvyššího počtu dosažených bodů. Hlavní přijímací komise stanoví předpokládaný počet přijatých
uchazečů tak, aby v akademickém roce 2022/2023 nastoupilo do studia cca 60 studentů, kteří se
zapsali do studia.

V Praze 29. 9. 2021
Ing. Karel Němejc, Ph.D., v. r.
pověřen výkonem funkce ředitele Institutu vzdělávání a poradenství

Zpracovala:
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.
zástupkyně ředitele pro studijní a pedagogickou činnost

