V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu
Západočeské univerzity v Plzni, Podmínek pro přijetí ke studiu a Statutu Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni
zveřejňuji
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU PŘÍRODOVĚDNÁ STUDIA NA FAKULTĚ PEDAGOGICKÉ
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
pro akademický rok 2018/2019
I.
Studijní program a studijní obory
Pro akademický rok 2018/2019 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Fakultě pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „fakulta“) pro akreditovaný bakalářský studijní program
Přírodovědná studia, ve studijních oborech Matematická studia, Chemie se zaměřením na
vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání,
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání a Geografie se zaměřením na vzdělávání
v prezenční formě studia, a to v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách.
Od prvního ročníku je student povinen zvolit si ke studiu hlavního oboru tzv. „vedlejší sloup“, tzn.
druhý obor nebo prohlubující modul hlavního oboru. Bližší informace k volbě obdrží uchazeč
společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Seznam doporučených „kombinací“ hlavního a
vedlejšího sloupu společně se vstupními požadavky na jednotlivé obory vedlejšího sloupu bude
zveřejněn na www.fpe.zcu.cz v odkazu Uchazeč.
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II.
Přihláška ke studiu
Ke studiu ve vyhlášeném programu a oboru je nutné podat elektronickou přihlášku.
Formulář elektronické přihlášky a další informace jsou zveřejněny na adrese
http://eprihlaska.zcu.cz
Po vyplnění všech povinných položek a po podání elektronické přihlášky počítač vygeneruje
specifický kód (oborové číslo uchazeče), který uchazeč použije jako specifický symbol
platby při úhradě poplatku za přijímací řízení.
Přihláška musí být podána prostřednictvím informačního systému Západočeské univerzity v
Plzni do 31. 3. 2018 do 24:00.
V okamžiku, kdy je elektronická přihláška uložena do systému, je zahájeno přijímací řízení.
Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje způsobem a ve lhůtách stanovených v
rámci systému. Fakulta je oprávněna uchazeče vyzvat k doložení údajů uvedených v
elektronické přihlášce, případně doložení platby poplatku. Neodstranění vad, nedoložení
údajů či platby řádně a včas nebo nezaslání vytištěné a podepsané verze elektronické
přihlášky může mít podle povahy za následek nezahájení přijímacího řízení nebo zastavení
přijímacího řízení.
Výsledek přijímacího řízení může uchazeč sledovat v informačním systému Západočeské
univerzity v Plzni na adrese http://pr.zcu.cz. Pro přístup do systému je nutno zadat
univerzitní číslo uchazeče. To je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory
na univerzitě. Toto číslo nalezne uchazeč po podání elektronické přihlášky na
www.eprihlaska.zcu.cz po přihlášení se svým rodným číslem a iniciály na úvodní stránce
e-přihlášky vedle rodného čísla.
Uchazeč vážně tělesně nebo smyslově postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat
přijímací zkoušku běžným způsobem, má právo požádat o vhodnou úpravu podmínek
vykonání zkoušky. O úpravu podmínek vykonání zkoušky žádá uchazeč písemně na adrese

Studijní oddělení FPE, Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň. Žádost je nutno doložit lékařskou
zprávou. O úpravě podmínek rozhoduje děkan.
III.
Poplatek za přijímací řízení
1. Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč.
2. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 31. 3. 2018.
3. Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno. Nedostavení se k přijímací zkoušce
není důvodem pro vrácení poplatku.
IV.
Podmínky přijetí ke studiu
1. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky nejpozději do termínu
zasedání přijímací komise. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v
podobě písemné zkoušky odborných znalostí.
2. Pokud uchazeč o studium oboru Matematická studia vykoná v rámci společné části státní
maturitní zkoušky zkoušku z předmětu Matematika nebo Matematika+, může požádat o
zohlednění výsledku v přijímací zkoušce. Fakulta zohledňuje výsledek didaktického testu
společné části maturitní zkoušky z matematiky. Bude vytvořeno sestupné pořadí uchazečů
podle dosažené úspěšnosti. Nejvýše 15 uchazečům bude přidělen maximální počet bodů, a
to následovně: Maximálně pěti uchazečům, kteří vykonali nepovinnou maturitní zkoušku
Matematika+. Uchazeči budou seřazeni v sestupném pořadí dle dosažené úspěšnosti. Další
uchazeči do celkového počtu patnáct (seřazeni v sestupném pořadí dle úspěšnosti), budou ti,
kteří vykonali didaktický test ve společné části maturitní zkoušky Matematika. Předpokládá
se, že uchazeč s vyšší úspěšností má vyšší odborné znalosti. Písemnou zkoušku odborných
znalostí tedy již takový uchazeč nekoná a bude přijat bez přijímací zkoušky. Ostatní
uchazeči mohou konat písemnou zkoušku odborných znalostí.
3. Výsledek didaktického testu z matematiky uchazeč, který jej chce v přijímacím řízení pro
obor Matematická studia zohlednit, dokládá výpisem výsledků didaktických testů společné
části maturitní zkoušky žáka, který doručí na studijní oddělení FPE ZČU v Plzni,
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň do 30. 5. 2018. Uchazeči, kteří nekonali didaktický test
z matematiky, výsledky didaktického testu nezasílají.
4. Splnění podmínky úspěšného složení maturitní zkoušky uchazeč prokazuje úředně ověřenou
kopií maturitního vysvědčení, kterou odevzdá při převzetí rozhodnutí o přijetí u
předběžného zápisu (červenec 2018) či náhradního termínu zápisu (září 2018). V případě, že
uchazeč nedoloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nebude ke studiu přijat.
5. Na program Přírodovědná studia bude přijato maximálně 220 uchazečů.
6. V případě nižšího počtu uchazečů, než je kapacitní limit fakulty v uvedeném studijním
oboru, může děkan fakulty všem uchazečům tohoto oboru prominout přijímací zkoušku. V
takovém případě jsou o této skutečnosti uchazeči informováni do 30. 4. 2018.
7. Písemná zkouška odborných znalostí se skládá z 30 otázek. Ze 4 nabízených možností
odpovědí je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za
nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Délka trvání zkoušky je 60 minut.
8. Jedná se o zkoušení znalostí z oblasti matematiky (na obor Matematická studia), chemie (na
obor Chemie se zaměřením na vzdělávání), biologie (na obor Biologie se zaměřením na
vzdělávání), fyziky (na obor Fyzika se zaměřením na vzdělávání), technické výchovy a
fyziky (na obor Technická výchova se zaměřením na vzdělávání) a geografie (na obor
Geografie se zaměřením na vzdělávání) v rozsahu studia na gymnáziu.
9. Uchazeči o studium v oborech Geografie se zaměřením na vzdělávání, Technická výchova
se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání mohou při zkoušce
použít kalkulačku, není možné použít kalkulačku na mobilním telefonu.
10. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle

dosaženého bodového hodnocení. Předpokládá se, že uchazeč s vyšším bodovým
hodnocením má vyšší odborné znalosti.
11. Termín konání přijímací zkoušky: 4. až 8. červen 2018. Místo a čas konání přijímací
zkoušky budou zveřejněny do 30. 4. 2018 na webu fakulty pod odkazem Uchazeči. Písemné
pozvánky k přijímací zkoušce fakulta nezasílá. Náhradní termín přijímací zkoušky je
17. července 2018. Náhradní termín je uchazeči poskytnut pouze v odůvodněných
případech (zpravidla zdravotní důvody, maturitní zkouška, termínová kolize přijímacích
zkoušek, zahraniční dovolená). O náhradní termín žádá uchazeč písemně na adrese Studijní
oddělení FPE, Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň nejpozději do pěti dnů od řádného termín
přijímací zkoušky. O poskytnutí náhradního termínu rozhoduje děkan.
12. Uchazečům, kteří se neumístili ve skupině přijatých studentů, zašle fakulta rozhodnutí
děkana o nepřijetí ke studiu.
13. Uchazečům, kteří se nedostavili k vykonání přijímací zkoušky, zašle fakulta rozhodnutí o
zastavení přijímacího řízení.
14. Nahlížení do materiálů podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách bude uchazečům
umožněno 27. 6. 2018 od 14 do 18 hodin v budově děkanátu FPE ZČU v Plzni.

V Plzni dne 24. 10. 2017

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan FPE ZČU v Plzni

