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Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017
na IVP ČZU v Praze
Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok
2016/2017, které respektuje zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, úplné znění
statutu ČZU v Praze ze dne 20. února 2014 a prováděcí pokyny zveřejněné na úřední desce,
webových stránkách ČZU, webových stránkách IVP a v tištěných propagačních materiálech.

1 Průběh přijímacího řízení a požadavky pro přijetí ke studiu
Přijímací řízení na Institutu vzdělávání a poradenství bude organizováno celkem pro tři
bakalářské studijní obory („Poradenství v odborném vzdělávání“, „Učitelství praktického
vyučování“ a „Učitelství odborných předmětů“) a pro programy v celoživotním vzdělávání.

1.1 Přijímání bez přijímací zkoušky
V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze na období 2011-2015 a směrnicí rektora ČZU
v Praze č. 17/2012 budou v přijímacím řízení přijati bez přijímací zkoušky na zvolený
bakalářský obor všichni uchazeči, kteří jsou úspěšnými řešiteli z krajského a celostátního kola
soutěží typu A dle vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb.

1.2 Přijímání na základě přijímací zkoušky
Bakalářský studijní program „specializace v pedagogice“ (B7507) – studijní obor
„Poradenství v odborném vzdělávání“ (7507R092), prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem o práci v oblasti celoživotního
odborného vzdělávání, jeho organizaci a kariérové poradenství. Přijímacího řízení se mohou
zúčastnit uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí/nepřijetí uchazeče
rozhoduje umístění uchazeče v percentilovém pořadí uchazečů.
Bakalářský studijní program „specializace v pedagogice“ (B7507) – studijní obor „Učitelství
praktického vyučování“ (7504R271), kombinovaná forma studia
Je určen pro absolventy středních škol, kteří mají zájem si doplnit pedagogické vzdělání ve
smyslu zákona o pedagogických pracovnících. Přijímacího řízení se mohou zúčastnit uchazeči
s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhoduje umístění
uchazeče v percentilovém pořadí uchazečů.
Bakalářský studijní program „specializace v pedagogice“ (B7507) – studijní obor „Učitelství
odborných předmětů“ (7504R100), kombinovaná forma studia
Je určen pro absolventy magisterských studijních programů s odborným zaměřením v oborech
zemědělských, lesnických, environmentálních, ekonomických, technických a oborech příbuzných.
Přijímacího řízení se mohou zúčastnit uchazeči s ukončeným magisterským studiem nebo
uchazeči, kteří jsou přijati ke studiu v magisterském studijním oboru. O přijetí/nepřijetí uchazeče
rozhoduje jeho umístění na základě bodového pořadí uchazečů.
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Souběžné pedagogické studium učitelství odborných předmětů, program celoživotního
vzdělávání
Studium je určeno studentům všech fakult ČZU, do první části se přihlašují nejdříve ve 2. ročníku
bakalářského studia, zahajují studium ve třetím ročníku. Druhou část studia mohou absolvovat
buď ve 4. nebo 5. ročníku nebo do dvou let po absolvování vysokoškolského studia na ČZU.

2 Způsob a forma podání přihlášky ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají v elektronické formě z internetové adresy: http://prijimacky.czu.cz
v období od 14. prosince 2015 do 31. března 2016.

3 Způsob úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
Poplatek (500,- Kč) může být uhrazen převodem z účtu, složenkou typu A nebo platební kartou
na účet číslo 19-5504550287/0100 s variabilním symbolem 6175000116 a specifickým symbolem,
který bude vygenerován jako číslo přihlášky.

4 Způsob a forma pozvání k přijímací zkoušce
Studijní oddělení oznámí termín přijímací zkoušky uchazeči v dostatečném předstihu
prostřednictvím elektronického systému na adrese http://přijimacky.czu.cz. V pozvánce bude
uveden den, místo a hodina konání přijímací zkoušky a další základní informace k průběhu a
organizaci přijímací zkoušky.

5 Forma a náplň přijímací zkoušky
Bakalářský studijní program „specializace v pedagogice“ (B7507) – studijní obor
„Poradenství v odborném vzdělávání“ (7507R092), prezenční a kombinovaná forma studia
Součástí přijímacího řízení jsou:
 písemná zkouška – test všeobecných studijních předpokladů (váha 75 %);
 bodové hodnocení dosaženého výsledku u maturitní zkoušky (váha 20 %);
 bodové hodnocení předložených certifikátů za aktivity uchazeče v oblasti vzdělávání,
umístění v soutěžích, jiných olympiádách apod. (váha 5 %).
Na základě získaného bodového hodnocení je sestaveno percentilové pořadí výsledků všech
uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce.
Bakalářský studijní program „specializace v pedagogice“ (B7507) – studijní obor „Učitelství
praktického vyučování“ (7504R271), kombinovaná forma studia
Součástí přijímacího řízení jsou:
 písemná zkouška – test všeobecných studijních předpokladů (váha 50 %);
 bodové hodnocení dosaženého výsledku u maturitní zkoušky (váha 25 %);
 ostatní hodnocené aktivity: absolvované doplňkové pedagogické studium, výuční list,
certifikáty v oblasti vzdělávání, pedagogická praxe apod. (váha 25 %).
V přijímacím řízení je použit bodový systém, který zohledňuje písemnou zkoušku, výkon
učitelského povolání (dle počtu let praxe), absolvované doplňkové pedagogické studium, vyučení
v oboru, mimořádné kurzy, ocenění, stáže, výsledek u maturitní zkoušky (dle dosaženého
průměru). Dále je sestaveno percentilové pořadí na základě výsledků všech uchazečů, kteří se
dostavili ke zkouškám a splnili podmínky přijímacího řízení.
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Bakalářský studijní program „specializace v pedagogice“ (B7507) – studijní obor „Učitelství
odborných předmětů“ (7504R100), kombinovaná forma studia
Součástí přijímacího řízení je:
 pohovor s uchazečem zaměřený na zjištění motivace uchazeče ke studiu učitelství, dosavadní
pedagogické zkušenost přehled o zvoleném oboru studia, všeobecný rozhled, úroveň
komunikace (váha 50 %);
 studijní průměr dosažený v posledním ukončeném ročníku předchozího vysokoškolského
studia (váha 50 %).
Souběžné pedagogické studium učitelství odborných předmětů, program celoživotního
vzdělávání
V přijímacím řízení – v případě většího počtu uchazečů – rozhoduje o přijetí dosažený studijní
průměr studenta v posledním ukončeném akademickém roce.
Studenti mohou po absolvování prvního ročníku souběžného pedagogického studia podat
přihlášku ke studiu bakalářského studijního oboru „Učitelství odborných předmětů“ (viz bod c).
Předměty absolvované se stupněm hodnocení „výborně“ a „velmi dobře“ v prvním ročníku
souběžného pedagogického studia jim budou v případě jejich žádosti uznány.
Přijímací řízení do dalších programů CŽV bude vedeno obdobně.

6 Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Viz bod „Forma a náplň přijímací zkoušky“. Uchazeči o studijní obory „Poradenství v odborném
vzdělávání“ a „Učitelství praktického vyučování“ jsou přijímáni ke studiu na IVP podle
percentilového pořadí sestaveného na základě celkových výsledků přijímací zkoušky. Uchazeči
o studijní obor „Učitelství odborných předmětů“ jsou přijímáni ke studiu na IVP podle bodového
pořadí sestaveného na základě celkových výsledků přijímací zkoušky.

7 Způsob posuzování omluv při nepřítomnosti při přijímací zkoušce
Náhradní termín pro konání přijímací zkoušky je stanoven na 16. června 2016 od 9:00 hodin.
Náhradní termín přijímací zkoušky je určen těm uchazečům, kteří se z vážných zdravotních
důvodů nemohou zúčastnit přijímacího řízení v běžném termínu nebo v době konání přijímacích
zkoušek se zúčastnili maturitní zkoušky. Žádost o náhradní termín přijímacího řízení musí být
podána nejpozději v den konání zkoušky a musí být doložena lékařským potvrzením nebo
potvrzením školy o konání maturitní zkoušky.

8 Závazné termíny pro uchazeče
Termín přijímacího řízení do bakalářských programů bude 6. – 7. 6. a 9. 6. 2016, náhradní
termín přijímacích zkoušek 16. 6. 2016. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů,
které se týkají jeho přijímací zkoušky dne 10. června 2016 v době od 13:00 hodin do 16:00 hodin
na studijním oddělení. Každý uchazeč se může osobně seznámit s celkovými dosaženými
výsledky bodového hodnocení přijímací zkoušky.
Po jednání hlavní přijímací komise dne 20. června 2016 bude na webových stránkách
http://prijimacky.czu.cz zveřejněno percentilové pořadí uchazeče a návrh hlavní přijímací
komise na přijetí/nepřijetí uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude
individuálně zveřejněno na webu http://prijimacky.czu.cz a písemné rozhodnutí bude uchazečům
zasláno poštou.
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9 Informace pro uchazeče
Podrobné informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení jsou zveřejněny na webových
stránkách IVP (http://www.ivp.czu.cz).

10 Plánované maximální počty přijímaných studentů do akreditovaných
bakalářských studijních oborů

Studijní program
Specializace
v pedagogice
(B7507)

Studijní obor
Poradenství v odborném
vzdělávání (7507R092)
Učitelství praktického vyučování
(7504R271)
Učitelství odborných předmětů
(7504R100)

Zpracoval: Ing. Jiří Husa, CSc.
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Typ studia
Bc.
Bc.

Forma studia
kombinovaná
prezenční

Počet
studentů
30
30

Bc.

kombinovaná

60

Bc.

kombinovaná

30

