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PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY  

 

 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 

 

 
Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: 

 

Bakalářské – standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi středních škol 

s maturitní zkouškou, na konci studia přidělován titul Bc. – bakalář. 

Navazující magisterské – standardní doba studia 2 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi 

bakalářského (nebo magisterského) studia na vysoké škole, na konci studia přidělován titul Mgr. – 

magistr.  

Magisterské – standardní doba studia 5 let, přihlásit se mohou všichni absolventi středních škol s 

maturitní zkouškou, na konci studia přidělován titul Mgr. – magistr. V rámci fakulty je realizován 

jediný studijní program – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.  

Doktorské – standardní doba studia 3 nebo 4 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi 

magisterského studia na vysoké škole, na konci studia přidělován titul Ph.D. – doktor.  

 

 

Fakulta nabízí dvě formy studia:  

 

Prezenční studium, PS, je forma, která je založena na pravidelné účasti studenta ve výuce – 

přednášky, semináře, cvičení a další aktivity. Dříve označováno jako denní studium.  

Kombinované studium, KS, je forma, kdy studenti mají organizovanou výuku zpravidla jedno 

odpoledne za týden v průběhu konání pravidelné výuky v semestru. Zbytek časové dotace činí 

samostudium. Dříve označováno jako dálkové studium. 
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BAKALÁŘSKÁ STUDIA 

(tříleté studium) 

Jednooborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Pedagogika Andragogika KS 

Specializace v pedagogice Sociální pedagogika PS, KS 

Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů KS 

Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy PS, KS 

Specializace v pedagogice 
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na 

vzdělávání 
PS 

Speciální pedagogika Speciální pedagogika PS, KS 

Tělesná výchova a sport Rekreologie PS, KS 

Dvouoborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání PS, KS 

Specializace v pedagogice Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

Specializace v pedagogice 
Informační a komunikační technologie se zaměřením 

na vzdělávání 
PS 

Specializace v pedagogice Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání PS, KS 

Specializace v pedagogice Pedagogika PS 

Specializace v pedagogice 
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (pouze 

v kombinaci s hudební výchovou) 
PS 

Specializace v pedagogice Technická výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

Specializace v pedagogice Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání PS 

Specializace v pedagogice Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

Tělesná výchova a sport Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání PS 

 

U dvouoborových studií si uchazeč vybere ke studiu kombinaci dvou oborů. Nabízené kombinace 

oborů nalezne uchazeč v e-přihlášce. Kombinace s oborem Tělesná výchova se zaměřením na 

vzdělávání jsou zařazeny pod studijní program Tělesná výchova a sport, ostatní kombinace jsou 

zařazeny pod studijní program Specializace v pedagogice. U některých kombinací není fakulta 

schopna zabezpečit bezkolizní rozvrh hodin, tyto kombinace jsou v e-přihlášce označeny jako 

negarantované. 

Hudební, tělesnou a výtvarnou výchovu lze studovat také v kombinaci s obory biologie, fyzika, 

geografie, chemie, informatika a matematika, které jsou nabízeny Přírodovědeckou fakultou 

Ostravské univerzity (uchazeč se hlásí na Přírodovědeckou fakultu). 
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÁ STUDIA 

(dvouleté studium) 

Jednooborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Specializace v pedagogice Pedagogika předškolního věku KS 

Speciální pedagogika Speciální pedagogika PS, KS 

Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro učitele PS, KS 

Učitelství pro střední školy Učitelství odborných předmětů KS 

Učitelství pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ PS 

Učitelství pro základní školy 
Učitelství informačních a komunikačních 

technologií pro 2. stupeň ZŠ 
PS, KS 

Vychovatelství Sociální pedagogika PS, KS 

Dvouoborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport PS 

Učitelství pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro SŠ PS 

Učitelství pro střední školy Učitelství pedagogiky PS 

Učitelství pro střední školy 
Učitelství psychologie pro SŠ 

(pouze v kombinaci s učitelstvím pedagogiky) 
PS 

Učitelství pro střední školy 
Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ 

(pouze v kombinaci s hudební výchovou) 
PS 

Učitelství pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ PS, KS 

Učitelství pro základní školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS 

Učitelství pro základní školy 
Učitelství informačních a komunikačních 

technologií pro 2. stupeň ZŠ 
PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS, KS 

Učitelství pro základní školy Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ PS 

Učitelství pro základní školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ PS 

 

U dvouoborových studií si uchazeč vybere ke studiu kombinaci dvou oborů. Nabízené kombinace 

oborů nalezne uchazeč v e-přihlášce. U některých kombinací není fakulta schopna zabezpečit 

bezkolizní rozvrh hodin, tyto kombinace jsou v e-přihlášce označeny jako negarantované. 

Učitelství hudební výchovy pro SŠ, výtvarné výchovy pro SŠ, pedagogiky a tělesné výchovy a sportu 

lze také studovat v kombinaci s učitelstvím biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky a 

matematiky pro SŠ, které jsou nabízeny Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity (uchazeč se 

hlásí na Přírodovědeckou fakultu).  
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MAGISTERSKÉ STUDIUM 

(pětileté studium) 

Jednooborové 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  

Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy PS, KS 

DOKTORSKÁ STUDIA 

(tříleté a čtyřleté studium) 

Jednooborová 
 

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR FORMA  DÉLKA 

Kinantropologie Kinantropologie PS 4 roky 

Specializace v pedagogice Didaktika českého jazyka a literatury PS, KS 4 roky 

Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogika PS, KS 3 roky 

Specializace v pedagogice 
Informační a komunikační technologie 

ve vzdělávání 
PS, KS 3 roky 

 
 

 

TERMÍNY A ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 
Ke studiu všech oborů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává pouze elektronická 

přihláška, žádné dokumenty se na fakultu neposílají.  
 

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 
 

bakalářské a magisterské obory 

12. a 13. 1. 2018  dny otevřených dveří 

28. 2. 2018  mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada 

19.– 21. 4. 2018 praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy 

21. 4. 2018 náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy 

12.– 19. 5. 2018  přijímací zkoušky (praktické ostatní, teoretické) 

19. 5. 2018  náhradní termín přijímací zkoušky mimo praktickou z tělesné výchovy 

30. 5. 2018 zasedání přijímací komise  

2.– 4. 7. 2018  zápis do studia 

doktorské studijní obory 

30. 5. 2018 mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada 

červen 2018 konání výběrových řízení 
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POŽADAVKY NA UCHAZEČE 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného 

středního nebo úplného středního odborného vzdělání.  

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský 

studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.  

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia 

v magisterském studijním programu. 

Ke studiu oborů v programu Tělesná výchova a sport je podmínkou přijetí doložení lékařského 

potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného oboru bez omezení. 

Ke studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského 

potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení. 

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských oborů je ukončené bakalářské vzdělání v níže 

vymezených oborech: 
- Pedagogika předškolního věku: Učitelství pro mateřské školy nebo Pedagogika předškolního 

věku. 

- Sociální pedagogika: Sociální pedagogika nebo jiný příbuzný obor. 

- Speciální pedagogika: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné obory Učitelství pro MŠ 

nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

- Speciální pedagogika pro učitele: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné obory 

Učitelství pro MŠ nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

- Tělesná výchova a sport: obor ve studijním programu Tělesná výchova a sport nebo obor se 

zaměřením na tělesnou výchovu v jiném studijním programu. 

- Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo 

jiný příbuzný obor, jehož náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a 

literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, 

literární teorie). 

- Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 

nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání. 

- Učitelství hudební výchovy pro SŠ: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo  

jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání. 

- Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ: Informační a 

komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium 

zaměřené na vzdělávání. 

- Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ: Občanská výchova se zaměřením na 

vzdělávání, nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání a společenské 

vědy. 

- Učitelství pedagogiky: obor ve studijním programu Specializace v pedagogice, obor Tělesná 

výchova se zaměřením na vzdělávání, nebo jiný obor prioritně orientován na edukaci. 

- Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání nebo 

jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání. 

- Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ: sociální, pedagogické a psychologické vědy, 

obory zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně obory lékařské 

fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost. 

- Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ: bakalářský obor s výtvarným zaměřením. 

- Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ: bakalářský obor s výtvarným zaměřením. 

- Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ: bakalářský obor s výtvarným zaměřením. 



 
6 

 

OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

BAKALÁŘSKÉ OBORY 

Praktická zkouška z tělesné výchovy 

 Rekreologie 

 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání  

Test obecných studijních předpokladů  
 Andragogika 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 

 Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání 

 Pedagogika 

 Rekreologie 

 Sociální pedagogika 

 Speciální pedagogika 

 Učitelství odborných předmětů 

 Učitelství pro mateřské školy 

 Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 

 

- elektronický test (na počítači), 45 minut, 3 samostatné části: logické myšlení, verbální 

myšlení, kulturně-společenský přehled 

- neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní obor 

- jediný pro všechny bakalářské studijní obory i obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

(uchazeč koná jen jednou i v případě, že se hlásí ke studiu více oborů) 

Bez přijímacích zkoušek  

 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 

 Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání 

 Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (pouze v kombinaci s hudební výchovou) 

 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 

 Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání 

 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

 

V případě velkého zájmu o studium oboru se bude konat přijímací zkouška. U oborů hudební 

výchova, informační a komunikační technologie, sbormistrovství a technická výchova formou 

testu obecných studijních předpokladů. U výtvarných oborů formou motivačního pohovoru. 

 
 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY 

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru 

realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity 

 Pedagogika předškolního věku 

 Sociální pedagogika 

 Speciální pedagogika 

 Speciální pedagogika pro učitele 
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 Tělesná výchova a sport 

 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství odborných předmětů 

 Učitelství pedagogiky 

 Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ 

 

Bez přijímacích zkoušek 

 Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství hudební výchovy pro SŠ 

 Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ 

 Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ 

 Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ 

 

V případě velkého zájmu o studium oboru se bude konat přijímací zkouška. U oborů hudební 

výchova, informační a komunikační technologie a technická výchova formou testu odborných 

znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru. U oboru sbormistrovství formou praktické 

zkoušky ze sbormistrovství. U výtvarných oborů formou motivačního pohovoru. 

Součástí přijímacího řízení ke studiu oborů v programech Tělesná výchova a sport, Učitelství pro 2. 

stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie. 

 

 

 

MAGISTERSKÝ OBOR 

Test obecných studijních předpokladů 

 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
 

- informace k testu viz bakalářské studijní obory 

 

DOKTORSKÉ OBORY 

Výběrové řízení  

 Didaktika českého jazyka a literatury 

 Hudební teorie a pedagogika 

 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 

 Kinantropologie 

 

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. 
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NEJVYŠŠÍ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU  

V PŘÍSLUŠNÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 

 

 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

        Forma  Počet 

Tělesná výchova a sport       PS  80 

Tělesná výchova a sport       KS  35 

Speciální pedagogika        PS  50 

Speciální pedagogika        KS  40 

Specializace v pedagogice        PS  250 

Specializace v pedagogice        KS  200 

Pedagogika          KS  35 
 

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

       Forma  Počet 

Tělesná výchova a sport        PS  30 

Učitelství pro střední školy        PS  50 

Učitelství pro střední školy        KS  40 

Učitelství pro základní školy       PS  40 

Učitelství pro základní školy       KS  40 

Specializace v pedagogice        KS  10 

Speciální pedagogika        PS  30 

Speciální pedagogika        KS  35 

Vychovatelství         PS  20 

Vychovatelství         KS  30 
 

 

 

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

        Forma  Počet 

Učitelství pro základní školy       PS  70 

Učitelství pro základní školy       KS  40 
 

 

 
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

        Forma  Počet 

Kinantropologie         PS  10 

Specializace v pedagogice        PS  10 

Specializace v pedagogice        KS  10 
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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 nejpozději 28. února 2018 s tím, že v případě nezaplacení nebo 

uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena 

a přihláška bude posouzena jako neplatná. 

 

U doktorských studijních oborů je mezním termínem pro podání a zaplacení poplatku 15. květen 

2018. 

 

Test obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky a testy odborných znalostí jsou 

organizované Pedagogickou fakultou. Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží 

uchazeč pozvánku s detailními pokyny. 

 

Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor 

neotevřít. Uchazečům pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši. 

 

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. 

 

Platbu za přihlášku je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést všechny spojovací 

symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude 

uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako neplatná. 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. K chybné platbě dojde vlivem neuvedení nebo chybného 

uvedení spojovacích symbolů pro platbu, příp. uhrazením částky v chybné výši. Pozdě uhrazená 

platba je taková, která byla odeslána po 28. únoru 2018. 

 

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním 

postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li 

jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum 

Pyramida, email: referent.pyramida@osu.cz; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095. 

Náhradní termín přijímacích zkoušek se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají 

maturitní, resp. 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/. 


