
 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího studia učitelství pro SŠ 
 

A. Učitelství Matematiky, Geografie, Chemie, Biologie, Fyziky a Informatiky 
 
Tato část přijímací  zkoušky probíhá na Přírodovědecké fakultě v budovách L a M ve Slezské Ostravě na 
ulici Chittussiho 10. 
 
Přijímací zkoušky se konají dne 10. června 2022 v následujícím pořadí: 
 

Tabulka aprobací vyučovaných na PřF OU 

Aprobace Čas zahájení PZk Místnost 

Matematika 9.00 L-001 

Informatika 10.30 L-202 

Chemie 10.30 L-337 

Fyzika 10.30 M312 

Geografie 10.30 M109 

Biologie 12.00 L-302 

Pedagogika a psychologie 
(společná část pro všechny 
kombinace aprobací) 

14.00 L-302 

 
Ze všech částí uvedených v tabulce aprobací vyučovaných na PřF OU lze dle Podmínek přijetí požádat o 
prominutí PZk. Formulář pro prominutí PZk je umístěn na webových stránkách Přírodovědecké fakulty. 
Pokud jste již o prominutí PZk požádali, budeme Vás informovat na email uvedený v elektronické 
přihlášce ke studiu. 
 
Žádost o prominutí PZk se zasílá emailem na adresu jirina.olsanska@osu.cz. 
 
Náhradní termín PZk aprobací vyučovaných na PřF OU se koná dne 15. června 2022 a určen zejména 
pro ty, kteří mají v řádném termínu bakalářské státní závěrečné zkoušky. O náhradní termín přijímací 
zkoušky můžete požádat elektronicky emailem na adrese david.kozusnik@osu.cz. Formulář pro žádost o 
náhradní termín PZk je umístěn na webových stránkách Přírodovědecké fakulty. 
 

B. Učitelství Anglického jazyka, Českého jazyka, Ruského jazyka, Dějepisu a Základů 
společenských věd 

 
Tato část přijímací  zkoušky probíhá v různých budovách Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 
Upozorňujeme, že vchod do budovy E (ulice Čs. legií) je z důvodu rekonstrukce přes budovu DM (z ulice 
Reální). 
Konkrétní termíny a místo konání přijímací zkoušky naleznete ve své e-přihlášce.  
Do ní se můžete přihlásit pomocí odkazu, který Vám byl zaslán emailem v prvním kroku podání e-
přihlášky. Pokud již tento odkaz nemáte, stačí v aplikaci e-přihlášky kliknout na přehled přihlášek a zadat 
emailovou adresu (musí to být stejná adresa, kterou jste uvedl/a při podání přihlášky), na niž obdržíte nový 
link. Kliknutím na tento link se dostanete do své e-přihlášky. 
 

Ve své e-přihlášce v sekci „Informace o řízení“ kliknete na ikonu „stupně vítězů“  a objeví se 
konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky. 
  
Na stejném místě najdete po vykonání zkoušky i její výsledek. 
 
 
V případě kolize termínu přijímací zkoušky se státní závěrečnou zkouškou máte možnost zažádat si o 
náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost musíte podat elektronicky emailem na adresu 
david.kozusnik@osu.cz, a to nejpozději do 20. května 2022. Náhradní termín přijímací zkoušky výše 
uvedených programů je pevně stanoven na 15. června 2022. 
 

https://www.osu.cz/budovy/?budova=20
https://www.osu.cz/budovy/?budova=20
https://dokumenty.osu.cz/prf/prijimacky/2022/podminky-PR-22-23.pdf
https://dokumenty.osu.cz/prf/prijimacky/2022/podminky-PR-22-23.pdf
https://prf.osu.cz/dalsi-informace-pro-uchazece/
mailto:jirina.olsanska@osu.cz
mailto:david.kozusnik@osu.cz
https://prf.osu.cz/dalsi-informace-pro-uchazece/
https://portal.osu.cz/eprihlaska
mailto:david.kozusnik@osu.cz


C. Učitelství Pedagogiky, Psychologie, Tělesné a Hudební výchovy 

 
Tato část přijímací  zkoušky probíhá na Pedagogické fakultě na ulici Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské 
Hory. 
Konkrétní termíny a místo konání přijímací zkoušky naleznete ve své e-přihlášce. 
Do ní se můžete přihlásit pomocí odkazu, který Vám byl zaslán emailem v prvním kroku podání e-
přihlášky. Pokud již tento odkaz nemáte, stačí v aplikaci e-přihlášky kliknout na přehled přihlášek a zadat 
emailovou adresu (musí to být stejná adresa, kterou jste uvedl/a při podání přihlášky), na niž obdržíte nový 
link. Kliknutím na tento link se dostanete do své e-přihlášky. 
 

Ve své e-přihlášce v sekci „Informace o řízení“ kliknete na ikonu „stupně vítězů“  a objeví se 
konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky. 
 
Na stejném místě najdete po vykonání zkoušky i její výsledek. 
 
Seznam zkratek příjímacích testů 
 
NMgr HV  Test znalostí z oboru – Hudební výchova 

NMgr PSY  Test znalostí z oboru – Psychologie 

NMgr Ped  Test znalostí z oboru – Pedagogika 

NMgr MaP  Motivační pohovor z pedagogiky 

NMgr TV  Test znalostí z oboru – Tělesná výchova 

 
V případě kolize termínu přijímací zkoušky se státní závěrečnou zkouškou máte možnost zažádat si o 
náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost musíte podat elektronicky emailem na adresu 
david.kozusnik@osu.cz, a to nejpozději pět dní před termínem konání přijímací zkoušky. Náhradní termín 
přijímací zkoušky výše uvedených programů je pevně stanoven na sobotu 14. května 2022. 
 
Speciální informace pro přijímací zkoušku z Pedagogiky pro SŠ: 
 
Přijímací zkouška aprobace Pedagogika, studijního programu Učitelství pro střední školy se skládá ze 
dvou částí: Testu znalostí z oboru (TZO) a Motivačního pohovoru z pedagogiky (MaP). Odborná koncepce 
testu znalostí z oboru vychází z témat a poznatků pedagogických disciplín na úrovni předchozího 
bakalářského studia. Motivační pohovor z pedagogiky je chápán jako odborná diskuse s uchazečem a cílí 
na tři oblasti: 
a) osobní vize a očekávání,  
b) dosavadní pedagogické zkušenosti a jejich reflexe,  
c) orientace uchazeče v oboru pedagogika.  
 
V rámci pohovoru uchazeč prezentuje vlastní motivaci k budoucímu výkonu profese a také k samotnému 
studiu. S oporou teoretického zázemí v odborné literatuře prokazuje schopnost aplikovat své znalosti a 
zkušenosti v edukačním procesu (např. na modelové situaci, na odborném tématu), reflektuje vlastní 
úspěchy či diskutuje neúspěchy a analyzuje proces vlastního rozvoje.  
 
U motivačního pohovoru uchazeč komisi předkládá sebeprezentující portfolio. Portfolio by mělo obsahovat 
seznam prostudovaných odborných zdrojů z pedagogiky, dále životopis zahrnující údaje o dosaženém 
vzdělání a příp. absolvovaných kurzech v rámci celoživotního či jiného typu vzdělávání. Do portfolia je 
vhodné zařadit soupis dosud absolvované pedagogické praxe, tzn. edukačních aktivit v rámci studia i nad 
jeho rámec (v případě zaměstnaneckého nebo smluvního poměru doporučujeme i potvrzení organizace, 
na které uchazeč praxi vykonával). V průběhu pohovoru je hodnocena motivace a angažovanost 
uchazeče, jeho kultura projevu, hloubka přehledu v oboru, schopnost vést odbornou diskusi a dovednost 
argumentovat.  
Formální stránka portfolia není striktně definována.  
Za každou část přijímací zkoušky (TZO i MPP) musí uchazeč pro vyhovění získat minimálně 40 bodů. 
Maximální hodnocení, které může uchazeč získat z každé části je 100 bodů. Maximální počet získaných 
bodů za aprobaci pedagogika je přepočítán na 100 bodů a je určen procentuálním poměrem 60 : 40 ve 
prospěch písemného testu. 

https://portal.osu.cz/eprihlaska
mailto:david.kozusnik@osu.cz

