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PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V PROGRAMU CŽV 
 

Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů 

v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

Obecné podmínky přijetí ke studiu  
  

1. Fakulta umění otevírá přijímací řízení v akademickém roce 2022/2023 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. Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
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5. Minimální počet pro otevření studijního programu je stanoven na 15 účastníků, kteří 

se zapíší do studia.  

  

6. Přihlášku podá uchazeč elektronicky na webu OU - http://portal.osu.cz/eprihlaska 

nejpozději do 31. 7. 2022. Zkrácenou verzi přihlášky vytisknout (kliknout na ikonu 

Přehled – dále kliknout na ikonu: Verze pro tisk). Vytištěnou přihlášku podepsat, 

přiložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce. Vše zaslat poštou na adresu: 

 

Fakulta umění, Ostravská univerzita 

Studijní oddělení 

Podlahova 3 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

 

nebo doručit osobně. 

 

7. Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek ve výši 600,- 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 31. 7. 2022.  

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 1. 8. 2022. V případě neuhrazení poplatku 

způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí ke studiu nebude přihláška 

ke studiu fakultou přijata.  

Poplatek se nevrací, a to ani v případech, když uchazeč vezme svou přihlášku zpět, 

když se k přijímací zkoušce nedostaví nebo nebude přijat ke studiu. Poplatek je nutné 

provést přesně podle instrukcí v elektronické přihlášce zejména s přihlédnutím na 

všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol).  

Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.  

 

Poplatek spojený s přijímacím řízením: 600,- Kč  

Číslo účtu: 931761/0710 (ČNB)  

IBAN: CZ6507100000000000931761 (pro platby za zahraničí) 

SWIFT: CNBACZPP 

Variabilní symbol: 501011  

Specifický symbol: vygenerován při podání e-přihlášky  

Název účtu adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1 

  

8. Termín přijímací zkoušky – 15. – 19. 8. 2022 – konkrétní datum bude upřesněno na 

webu FU po uzavření přihlášek, nejpozději do 8. 8. 2022. V případě prodloužení 

termínu podání elektronické přihlášky bude toto vyrozumění zasíláno až po ukončení 

prodlouženého termínu. 
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9. 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.  

 

10. Oznámení o přijetí bude doručeno uchazeči prostřednictvím elektronického 

informačního systému OU v elektronické podobě. Originál dokumentu uchazeč obdrží 

při zápisu do studia v září 2022. 

 

11. Úplata za vzdělávání ve výše uvedeném studijním programu je stanovena na 

14 000,- Kč. V případě, že je uchazeč zároveň studentem Fakulty umění v některém 

z bakalářských nebo magisterských studijních programů, bude mu z důvodu souběhu 

předmětů oborové didaktiky snížena úplata na 4 000,- Kč. Splatnost poplatku bude 

stanovena ve smlouvě o studiu v tomto programu, která bude s přijatými uchazeči 

uzavřena. 

  

12. Termín zápisu do studia - o konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči 

informováni po skončení přijímacích zkoušek. 

 

 

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.  

  
 

Závěrečná ustanovení  
  
Po úspěšném ukončení studia obdrží student osvědčení 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. 317/2005Sb.   
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Kontakty 

Fakulta umění 

Podlahova 3 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Konzultace týkající se organizace přihlašování a studia: studijní referentka Ing. Katarína 

Běnková, katarina.benkova@osu.cz 

Konzultace ohledně obsahové stránky studia: garant programu MgA. Jana 

Vondráčková, Ph.D. jana.vondrackova@osu.cz 

  

 

Schváleno kolegiem děkana dne: 9. 11. 2021 
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