Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkanky č. 1/2009
Přijímání ke studiu v akademickém roce 2009/2010
Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998
Sb. pro akademický rok 2009/2010 přijímací řízení:

•

do bakalářských studijních programů:
B1301 Geografie, obor Ekonomická a regionální geografie – forma prezenční, standardní
doba studia 3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 50,
B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor Učitelství pro mateřské školy –
forma prezenční, standardní doba studia 3 roky, nejvyšší počet
přijímaných studentů 40,
B7401 Tělesná výchova a sport, obory Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova se
zaměřením na vzdělávání – forma prezenční, standardní doba studia
3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 100,
B7502 Sociální péče, obor Sociální práce – forma prezenční, standardní doba studia
3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 50,
B1001 Přírodovědná studia, obory Biologie se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se
zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na
vzdělávání, Matematická studia – forma prezenční, standardní doba
studia 3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 200,
B7106 Historická studia, obor Historie se zaměřením na vzdělávání - forma prezenční,
standardní doba studia 3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 50,
B7507 Specializace v pedagogice, obory Hudba se zaměřením na vzdělávání, Zpěv, Hra
na nástroj – akordeon, Sbormistrovství, Vizuální kultura se zaměřením
na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Francouzský
jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na
vzdělávání, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý
jazyk se zaměřením na vzdělávání, Psychologie se zaměřením na
vzdělávání, Výchova ke zdraví, Učitelství odborných předmětů
(prezenční i kombinovaná forma), Učitelství praktického vyučování a
odborného výcviku (prezenční i kombinovaná forma), standardní doba
studia 3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 360,

•

do magisterských studijních programů:
M7503 Učitelství pro ZŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - forma prezenční
a kombinovaná, standardní doba studia 5 let, nejvyšší počet
přijímaných studentů 100,

•

do navazujících magisterských programů:
N6731 Sociální politika a sociální práce – obor Sociální práce - forma prezenční,
standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 30,
N7503 Učitelství pro základní školy – forma prezenční a kombinovaná (* takto
označené kombinace jsou nabízeny v prezenční i kombinované
formě), standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných
studentů 150,
oborové kombinace:
anglický jazyk – český jazyk
anglický jazyk – dějepis
anglický jazyk – francouzský jazyk
anglický jazyk – hudební výchova
anglický jazyk – německý jazyk
anglický jazyk – občanská výchova
anglický jazyk – ruský jazyk
anglický jazyk – výtvarná výchova
anglický jazyk – geografie
biologie – fyzika *
biologie – geografie
biologie – chemie
biologie – informatika *
biologie – matematika
biologie – technická výchova
biologie – tělesná výchova *
český jazyk – dějepis
český jazyk – francouzský jazyk
český jazyk – hudební výchova
český jazyk – německý jazyk
český jazyk – občanská výchova
český jazyk – ruský jazyk
český jazyk – výtvarná výchova
dějepis – francouzský jazyk
dějepis – hudební výchova
dějepis – německý jazyk
dějepis – občanská výchova
dějepis – ruský jazyk
dějepis – výtvarná výchova
francouzský jazyk – hudební výchova
francouzský jazyk – německý jazyk
francouzský jazyk – občanská výchova
francouzský jazyk – ruský jazyk
francouzský jazyk – výtvarná výchova
fyzika – chemie
fyzika – informatika *
fyzika – geografie
fyzika – matematika
fyzika – technická výchova
fyzika – tělesná výchova *
hudební výchova – německý jazyk
hudební výchova – ruský jazyk

chemie – geografie
chemie – informatika
chemie – matematika
chemie – tělesná výchova
chemie – technická výchova
informatika – geografie
informatika – matematika
informatika – technická výchova
informatika – tělesná výchova *
matematika – geografie
matematika – tělesná výchova
matematika – technická výchova
německý jazyk – občanská výchova
německý jazyk – ruský jazyk
německý jazyk – výtvarná výchova
německý jazyk – geografie
občanská výchova – ruský jazyk
ruský jazyk – výtvarná výchova
technická výchova – geografie
tělesná výchova – geografie
N7504 Učitelství pro střední školy – forma prezenční a kombinovaná (* takto označené
kombinace jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě),
standardní doba studia 2 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů
120, oborové kombinace:
anglický jazyk – český jazyk
anglický jazyk – hudební výchova
anglický jazyk – německý jazyk
anglický jazyk – občanská výchova
anglický jazyk – psychologie
anglický jazyk – výtvarná výchova
anglický jazyk – geografie
český jazyk – hudební výchova
český jazyk – německý jazyk
český jazyk – občanská výchova
český jazyk – psychologie
český jazyk – výtvarná výchova
fyzika – chemie
fyzika – informatika *
fyzika – geografie
fyzika – tělesná výchova *
geografie – informatika
geografie – chemie
geografie – tělesná výchova
biologie – fyzika
biologie – geografie
biologie – chemie
biologie – informatika
biologie – tělesná výchova
hudební výchova – akordeon
hudební výchova – německý jazyk

hudební výchova – sólový zpěv
hudební výchova – sbormistrovství
chemie – tělesná výchova
chemie – informatika
informatika – tělesná výchova *
německý jazyk – občanská výchova
německý jazyk – psychologie
německý jazyk – výtvarná výchova
německý jazyk – geografie
tělesná výchova – psychologie
psychologie – hudební výchova
psychologie – výtvarná výchova
jednooborové studium Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ

•

do doktorského programu:
P 7507 Specializace v pedagogice, obory Teorie vzdělávání ve fyzice, Teorie vzdělávání
v bohemistice, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání –
forma prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky,
nejvyšší počet přijímaných studentů 30.

Termín odevzdání přihlášek:
a) bakalářské programy: do 27. 2. 2009,
b) magisterské programy do 27 .2. 2009,
c) navazující magisterské programy do 31. 3. 2009
d) doktorské programy: do 29. 5. 2009.
Podmínky pro přijetí:
a) u bakalářských programů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Podmínkou pro přijetí je absolvování středoškolského studia ukončeného maturitní
zkouškou. Uchazeči budou vybráni na základě výběrového řízení. Fakulta organizuje
pouze talentové zkoušky pro hudební, výtvarné a tělovýchovné obory. Základním
kritériem při výběru uchazečů budou výsledky Národních srovnávacích zkoušek (NSZ).
Tyto zkoušky zabezpečuje společnost SCIO (www.scio.cz).
Uchazeči o studium hudebních oborů musí k přihlášce předložit potvrzení foniatra
o schopnosti studia hudebních oborů, u oboru Hudební výchova – sólový zpěv
specializovaný foniatrický nález o hlasových předpokladech pro studium sólového zpěvu.
Uchazeči o studium tělesné výchovy musí k přijímací zkoušce přinést potvrzení
tělovýchovného lékaře na formuláři, který obdrží s pozvánkou na talentovou zkoušku.
Uchazeči o studium oboru Učitelství odborných předmětů jsou povinni předložit doklady
o úspěšně ukončeném magisterském nebo inženýrském vzdělání, které odpovídá
odbornému zaměření odborných předmětů. Uchazeči předloží seznam literatury
vztahující se k vědám o výchově, který vypovídá o jejich zájmu o obor. Uchazeči mohou
předložit doklady potvrzující jejich zájem o zvolený obor (například potvrzení o výkonu
pedagogické praxe, o absolvování odborných školení a kurzů, doklady z profesního
působení v oblasti výchovy a vzdělávání či doklad o zkoušce z cizího jazyka, tj. státní
zkouška, nebo její ekvivalent).
Uchazeči o studium oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku jsou
povinni předložit doklad o ukončení středoškolského vzdělání (maturitu na střední škole,
středním odborném učilišti, nebo doklad o středním odborném vzdělání s výučním
listem). Uchazeči předloží seznam literatury vztahující se k vědám o výchově, který

vypovídá o jejich zájmu o obor. Uchazeč může předložit doklady potvrzující jeho zájem
o zvolený obor (například potvrzení o výkonu pedagogické praxe, o absolvování
odborných školení a kurzů, doklady z profesního působení v oblasti výchovy
a vzdělávání či doklad o zkoušce z cizího jazyka, tj. státní zkouška, nebo její ekvivalent)
Uchazeči o studium oboru Učitelství pro mateřské školy přiloží k přihlášce potvrzení od
foniatra a logopeda a potvrzení lékaře o zdravotním stavu a schopnosti studovat na
vysoké škole tělesnou výchovu v daném oboru („Schopen studia TV“). Uchazeči
o studium oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ musí k přihlášce přiložit vysvědčení
o logopedickém a foniatrickém vyšetření a potvrzení lékaře o zdravotním stavu
a schopnosti studovat na vysoké škole tělesnou výchovu pro 1. stupeň ZŠ („Schopen
studia TV“).
b) u navazujících magisterských učitelských programů
Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeči
vykonají přijímací zkoušku z obou oborů v rozsahu, který odpovídá úrovni příslušného
bakalářského studia, a zkoušku z pedagogiky a psychologie, která obsahuje písemný test.
V hudebních, tělovýchovných a výtvarných oborech je součástí přijímací zkoušky
z oboru talentová zkouška.
Uchazeč, který předloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky písemné potvrzení
o pedagogické praxi v rozsahu minimálně 50 hodin a o aktivitách, které dokládají
dlouhodobý zájem o daný obor, získává preferenční body.
Uchazeči o studium učitelství tělesné výchovy musí k přijímací zkoušce přinést potvrzení
tělovýchovného lékaře na formuláři, který obdrží s pozvánkou na zkoušku. Uchazeči
o studium učitelství hudební výchovy předloží potvrzení foniatra o schopnosti studia
hudebních oborů, u oboru Hudební výchova – sólový zpěv specializovaný foniatrický
nález o hlasových předpokladech pro studium sólového zpěvu.
b) u navazujícího magisterského oboru Sociální práce
Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Přijímací
zkouška obsahuje test z cizího jazyka, test ověřující všeobecný přehled a odborné znalosti
uchazeče v profilových oblastech sociální práce a ústní zkoušku k posouzení motivace
a odborných předpokladů ke studiu a k výkonu profese. K ústní zkoušce postupují pouze
uchazeči, kteří úspěšně absolvují test ověřující všeobecný přehled a odborné znalosti.
c) u doktorského studijního programu Specializace v pedagogice
O přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Teorie vzdělávání ve fyzice se mohou
ucházet absolventi magisterských studijních oborů Učitelství fyziky pro základní školy
a Učitelství fyziky pro střední školy; dále absolventi magisterského studijního programu
Fyzika a programů příbuzných, kteří absolvovali doplňující pedagogické studium.
Informace o dokladech, které musí uchazeč odevzdat s přihláškou, a informace o přijímací
zkoušce jsou zveřejněny na webových stránkách Fakulty pedagogické na adrese
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/cz/st/doktor/doktors.html. O přijetí ke studiu v doktorském
studijním oboru Teorie vzdělávání v bohemistice se mohou ucházet absolventi
magisterských studijních oborů Učitelství českého jazyka pro základní školy a Učitelství
českého jazyka pro střední školy; dále absolventi magisterského studijního programu
Bohemistika a programů příbuzných. Informace o dokladech, které musí uchazeč
odevzdat s přihláškou, a informace o přijímací zkoušce jsou zveřejněny na adrese
www.pef.zcu.cz/pef/kcj/cz/bohem/index.php. O přijetí v doktorském studijním oboru
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání se mohou ucházet absolventi
magisterských studijních programů Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední

školy a dále studijních programů a oborů blízkých Informace o dokladech, které musí
uchazeč odevzdat s přihláškou, a informace o přijímací zkoušce jsou zveřejněny na adrese
http://www.kvd.zcu.cz/cz/.
Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek
1) Základním kritériem při výběru uchazečů budou na všech bakalářských oborech
a magisterském oboru Učitelství pro 1. stupeň výsledky NSZ. U hudebních, výtvarných
a tělovýchovných oborů je dalším kritériem výsledek talentové zkoušky. U oboru sociální
práce budou zohledněny dosavadní doložené aktivity uchazeče v této oblasti.
2) Podrobné informace o obsahu zkoušek v navazujícím magisterském studiu a vzory testů
s jejich řešením a bodovým hodnocením jsou zveřejněny na internetové adrese fakulty
www.pef.zcu.cz a na stránkách příslušných kateder. Uchazeči o studium učitelských
oborů, kteří předloží nejpozději v den konání přijímající zkoušky písemné potvrzení
o pedagogické praxi v rozsahu minimálně 50 hodin a o aktivitách, které dokládají
dlouhodobý zájem o daný obor, získávají preferenční body. U oboru Sociální práce budou
zohledněny dosavadní doložené aktivity uchazeče v této oblasti.
Jsou přijímáni uchazeči, kteří vyhověli u přijímacích zkoušek, v pořadí, které odpovídá
jejich bodovému hodnocení. V případě přiměřeného počtu uchazečů o daný obor může
být přijímací zkouška prominuta.

V Plzni dne 4. března 2009

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
děkanka FPE

