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Podmínky přijetí ke studiu 

ve studijním programu CŽV 
 

 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů 
v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři  

 

Příjímací řízení pro akademický rok 2021/2022 
 
 

Obecné podmínky přijetí ke studiu 
 

1. Fakulta umění otevírá přijímací řízení v akademickém roce 2021/2022 do výše 
uvedeného studijního programu CŽV pro uchazeče, kteří mají zájem o doplnění 
pedagogického vzdělání v souladu se zněním § 10 odst. 1 písm. a), g), h), i)a § 22 
odst. 1 zákona č. 563/2004Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 

2. Přijímací řízení je určeno uchazečům, jejichž specializací je hra na: 
 

 Fagot  
 Flétna 
 Hoboj 
 Housle 
 Klarinet 
 Klavír 
 Kontrabas 
 Lesní roh 
 Pozoun 
 Saxofon 
 Trubka 
 Viola 
 Violoncello 
 Zpěv 

 
 

3. Předměty oborové didaktiky mohou být vyučovány společně pro skupiny nástrojů 
(všechny žesťové, všechny dechové dřevěné, všechny smyčcové atd.) 
 

4. Minimální počet pro otevření studijního programu je stanoven na 15 účastníků, kteří 
se zapíší do studia. 
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5. Přihlášku podá uchazeč elektronicky na webu OU - http://portal.osu.cz/eprihlaska 
nejpozději do 20. 8. 2021. K přihlášce se nepřikládají žádné přílohy. 
 

6. Termín přijímací zkoušky – 30. 8. – 8. 9. 2021 – konkrétní datum bude upřesněno 
na webu FU po uzavření přihlášek, nejpozději do 25. 8. 2021. 

7. Fakulta umění stanovuje jako podmínku pro přijetí úspěšné vykonání přijímací 
zkoušky. Pokud počet přihlášek nepřesáhne stanovený maximální počet 80 
uchazečů, je možné přijímací zkoušku prominout. 

8. Rozhodnutí o přijetí může být doručeno prostřednictvím elektronického 
informačního systému OU v elektronické (digitální) podobě, pokud s tím uchazeč v 
přihlášce vyslovil souhlas. V ostatních případech bude uchazeč vyrozuměn 
písemně. 

9. Úplata za vzdělávání ve výše uvedeném studijním programu je stanovena na 
14 000,- Kč. V případě, že je student studijního programu zároveň studentem 
Fakulty umění v některém z bakalářských nebo magisterských programů bude mu 
z důvodu souběhu předmětů oborové didaktiky snížena úplata na 4 000,- Kč. Tento 
poplatek bude zaplacen studentem po doručení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 
20. 9. 2021. 
 

10. Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek ve výši 300,- Kč za úkony spojené s 
přijímacím řízením jednorázově celou částkou. 
Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 
kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu do dne 20. 8. 2021. 
Každý uchazeč splatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením teprve dnem 
jeho připsání na bankovní účet Ostravské univerzity. Mezní termín pro připsání 
platby na bankovní účet OU je stanoven na 21. 8.  2021. V případě neuhrazení 
poplatku způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí ke studiu nebude 
přihláška ke studiu fakultou přijata. 
 

Obsah přijímací zkoušky 
 

 pohovor na téma – základy obecné pedagogiky, výchova dítěte, hudební 
pedagogika 

 
 Uchazeč může u zkoušky získat maximálně 50 bodů. Absolutní pořadí uchazečů je 

pak určeno podle počtu získaných bodů. Pokud uchazeč získá u zkoušky méně než 
20 bodů nebude přijat ke studiu. 
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Závěrečná ustanovení 
 
 Po úspěšném ukončení studia obdrží student diplom v souladu s akreditací výše 
uvedeného studijního programu, který ho bude opravňovat vykonávat činnosti uvedené v § 
10 odst. 1 písm. a), g), h), i) a § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004Sb. a § 3 vyhlášky č. 
317/2005 Sb. 

 
 
 

V Ostravě dne 20. 4. 2021 
 
Vypracoval: MgA. Michal Bárta, Ph.D. 
 


