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Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací 
řízení pro akademický rok 2021/2022 v navazujícím magisterském studiu. 
Standardní doba studia činí 2 roky.  

Nabízené navazující magisterské programy: 

• Behaviorální zdraví, sport a technologie (prezenční forma studia) 

• Sociální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma studia) 

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 
 

Navazující magisterské programy – standardní doba studia 2 roky. Každý uchazeč 
musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program 
bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky 
je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke 
studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči 
u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni. Na konci 
studia je přidělován titul Mgr. – magistr. 

Fakulta dále stanovuje podmínku pro předchozí vzdělání v programu, toto je 
uvedeno dále v tomto dokumentu v části Další podmínky přijetí ke studiu. 

 

Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku 

Uchazeč, který studoval zahraniční vysokou školu, musí doložit doklad prokazující 
rovnocennost tohoto vzdělání v České republice. Dokladem prokazujícím splnění 
podmínky je rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci) 
a zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání. Ostravská univerzita 
může ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely 
přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 
uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. Postup ověřování splnění podmínky je 
vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření 
rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. 

Ověřenou kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného 
dokladu nebudou do studia zapsáni. 

Ustanovení pro nostrifikaci neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo 
v případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje 
zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou za 
automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu. Ustanovení rovněž neplatí v 
případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje 
zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání za rovnocenný bez 
dalšího úředního postupu. V těchto případech uchazeč předloží pouze ověřenou 
kopii dokladu o vzdělání. 
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Způsob ověření předpokladů ke studiu (Forma přijímací zkoušky) 

Behaviorální zdraví, sport a technologie: Test z anglického jazyka a Test znalostí z oboru 
 
Sociální pedagogika: Test znalostí z oboru 

 

Minimum bodů pro vyhovění u přijímací zkoušky 

Behaviorální zdraví, sport a technologie: 40 bodů 
 
Sociální pedagogika: 40 bodů 

 

 

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 
 

 

Fakulta si vyhrazuje právo nepřijmout ke studiu žádného uchazeče, pokud 
v přijímacím řízení v programu vyhoví méně než 15 uchazečů. Případné neotevření 
bude oznámeno do 30. 4. 2021 prostřednictvím korespondence s uchazeči, kterým 
pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši. 

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského programu Sociální pedagogika je 
ukončené bakalářské vzdělání oboru Sociální pedagogika nebo jiného příbuzného 
oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního 
oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, nesplňuje tuto 
podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. 
Není-li splněna podmínka příbuznosti, obdrží uchazeč 0 bodů. 
 

NEJVYŠŠÍ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU  
V PŘÍSLUŠNÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 

 
Behaviorální zdraví, sport a technologie: 18 
 
Sociální pedagogika: 20 do prezenční formy, 20 do kombinované formy 

 

Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší možný počet přijímaných 
uchazečů. Toto navýšení bude oznámeno prostřednictvím veřejné části webových 
stránek fakulty. Důvodem případného navýšení je přiznání finanční podpory 
z veřejných zdrojů, která je určena speciálně pro navýšení počtu studentů. 
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POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 
 

 
Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 
jednorázově celou částkou. Uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené 
s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu do dne 
15. 3. 2021. Poplatek je uhrazen dnem jeho připsání na bankovní účet Ostravské 
univerzity. Mezním termínem pro uhrazení poplatku je 17. 3. 2021. V případě 
neuhrazení poplatku způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí ke 
studiu nebude přihláška ke studiu fakultou přijata. 
 
Platba za přihlášku pokrývá náklady celého přijímacího řízení, bez ohledu na počet 
částí přijímací zkoušky. Poplatek se nevrací, a to ani v případech, kdy si uchazeč 
podání přihlášky rozmyslí, když se ke zkoušce nedostaví, když nebude přijat, nebo 
když bude přijímací zkouška prominuta. 
 
Poplatek spojený s přijímacím řízením:  560 Kč 
Číslo účtu:      931761/0710 (ČNB)  
Variabilní symbol:     451011  
Specifický symbol:     vygenerován při podání e-přihlášky  
Název účtu adresáta:   Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1 
 

Platbu za přihlášku je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést 
všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol) a uhradit 
poplatek v předepsané výši. Pokud si uchazeč podává více přihlášek, ke každé se 
vztahuje jiný specifický symbol. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.  
 

Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto 
případech účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Pozdě uhrazená platba je 
taková, která byla připsána na účet Ostravské univerzity po 17. březnu 2021. 

TERMÍNY A ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 

29. 1. 2021 den otevřených dveří 
15. 3. 2021  mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada 
10.–  25. 5. 2021 přijímací zkoušky 
15. 5. 2021  náhradní termín přijímací zkoušky 
18. 6. 2021 zasedání přijímací komise  
30. 6. 2021 možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením  
1.– 2. 7. 2021  zápis do studia 
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OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

Forma přijímací zkoušky je uvedena výše. 

Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny 
body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni 
jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí 
nejlepších. 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Hodnocení 
přijímací zkoušky, která se skládá z částí, je součtem bodů za každou část. 
V případě, že uchazeč neuspěl u některé z části přijímací zkoušky, neuspěl celkově. 

V testech je možné získat maximálně 100 bodů. U všech testů je vždy jen jedna 
správná odpověď, která se hodnotí přidělením odpovídajícího počtu bodů. Za 
nesprávnou odpověď se body neodčítají. 

Test znalostí z oboru Sociální pedagogika 

Písemná zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského oboru Sociální 
pedagogika realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.  

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium. 

 

Test znalostí z oboru Behaviorální zdraví, sport a technologie 

Písemná zkouška odborných znalostí. 
 

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium. 
 
Test z Anglického jazyka (u programu Behaviorální zdraví, sport a technologie) 
 
Písemný test na úrovni B2. 
Test lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazující úroveň 
Anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského 
evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL. Žádost o prominutí testu 
musí být podána nejpozději do 10. 5. 2021. 

  

 

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných 
kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení. 
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OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 
 
 
 
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky 
a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.  
 
Ke studiu všech programů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává 
pouze elektronická přihláška. E-přihláška ke studiu je dostupná z internetových 
stránek univerzity. 

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky fakulta zveřejní na svých webových 
stránkách pozvánku s detailními pokyny a termíny přijímacích zkoušek. Každý 
uchazeč o této skutečnosti bude informován prostřednictvím informačního e-mailu na 
adresu, kterou fakultě pro tyto účely předal v elektronické přihlášce ke studiu. 

Hlásí-li se uchazeč ke studiu více oborů, musí si pro každý z nich podat samostatnou 
přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku zvlášť. Společná platba za 
více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou. 

Uchazeči budou konat předepsanou přijímací zkoušku jen jednou, bez ohledu na 
počet přihlášených programů a specializací; výsledek bude započítán do všech 
přihlášených programů a specializací se stejnou přijímací zkouškou. 

Uchazeči jsou povinni podepsat protokol o přijímací zkoušce. Na uchazeče, který 
protokol nepodepsal, je nahlíženo, jako by se zkoušky nezúčastnil. 

Převody přihlášek nejsou možné ani mezi jednotlivými studijními programy, ani 

mezi jejich formami.  

Náhradní termín přijímacích zkoušek se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném 
termínu konají bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně 
s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem 
přijímací zkoušky. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách 
fakulty  http://pdf.osu.cz/prijimaci-rizeni/. 

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby 
se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu 
není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající 
se přístupnosti jednotlivých studijních programů, může se obrátit na Centrum 
Pyramida OU: e-mail: referent.pyramida@osu.cz; telefon: +420 553 461 234, 
mobil: +420 733 784 095. Uchazeč bez specifických potřeb kontaktuje se svým 
dotazem studijní oddělení fakulty. 

 

 

 

 

https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
http://pdf.osu.cz/prijimaci-rizeni/
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Adresa pro doručování písemností: 
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03  
Ostrava 1 

Adresa pro osobní návštěvu, sídlo fakulty: 
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory; 
https://www.osu.cz/budovy/?budova=15 

e-mail: studium.pdf@osu.cz; telefon: 597 092 525 

 

 

Zveřejněno dne: 18. 12. 2020 

 

Číslo jednací: OU-92994/45-2020 

https://www.osu.cz/budovy/?budova=15
mailto:studium.pdf@osu.cz

