Č.J.: ZČU – 006079/2019/Vo

V Plzni dne 30. dubna 2019

Pozvánka k přijímací zkoušce na Fakultu pedagogickou ZČU v Plzni,

bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Hudba se
zaměřením na vzdělávání
Na základě Vámi podané přihlášky Vás zvu k přijímací zkoušce. Pro přijímací zkoušku Vám bylo
přiděleno univerzitní číslo, které naleznete na www.eprihlaska.zcu.cz po přihlášení se svým rodným
číslem a iniciály na úvodní stránce e-přihlášky vedle rodného čísla. Toto číslo si opište a vezměte s
sebou k přijímací zkoušce.
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Dostavte se dne 5. června 2019 v 9:00 hod. do budovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Klatovská
tř. 51, učebna KL310.
Při prezenci předložíte občanský průkaz a odevzdáte potvrzení o foniatrickém vyšetření.
Uchazeč, který je zaměstnán na pozici pedagogického pracovníka a nesplňuje podmínky
kvalifikovanosti ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., doloží tuto skutečnost potvrzením ředitele
školy. Potvrzení musí obsahovat pracovní zařazení uchazeče a prohlášení, že uchazeč
nesplňuje výše uvedené podmínky kvalifikovanosti.
Přijímací zkouška bude probíhat podle pokynů zveřejněných na adresách:
http://fpe.zcu.cz/study/applicants/podminky_prijeti/
http://fpe.zcu.cz/khk/Pro_uchazece/BCObory/
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou po zasedání
přijímací komise na přelomu června a července 2019. Výsledek přijímací zkoušky (vyhověl/nevyhověl) bude
k dispozici na adrese: http://pr.zcu.cz pod Vaším univerzitním číslem od 20. června 2019 po 19.00 hod.
Přístup k informacím na internetu bude vzhledem k možnému přetížení počítačové sítě zaručen denně
v době od 19.00 do 24.00 a od 5.00 do 10.00 hod..
Telefonické informace o výsledku přij. zkoušky nesmějí být katedrou ani studijním oddělením podávány.
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Vaší povinností je respektovat určený termín a jen ve vážných a odůvodněných případech (např. termínová
kolize přijímacího řízení na více oborů, nemoc, neodkladná zahraniční cesta, maturitní zkouška apod.), na
základě schválené písemné omluvy, lze vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, a to 17. července
2019. Případné žádosti o NT zasílejte nejpozději do pěti dnů od řádného termínu přijímací zkoušky na
studijní oddělení FPE.

Do opravených testů bude možné nahlédnout v budově děkanátu fakulty, Veleslavínova 42, 3. patro,
dne 26. 6. 2019 v době od 14.00 do 18.00 hod.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
děkan

