
Protokol o elektronickém hlasování Akademického senátu PřF OU 

č. 1/2015 
 

 

předmět hlasování: Požadavky k přijetí ke studiu pro AR 2016/17 (zasláno 24.6.2015) 

 

 

Bod hlasování č. 1: 

Souhlasím s předloženým návrhem Požadavků k přijetí ke studiu do bakalářských a navazují-

cích magisterských studijních oborů pro AR 2016/17 (viz příloha). 

Výsledky hlasování: 

 

hlasování se zúčastnili: 

komora akademických pracovníků – Koníček, Lenart, Mácha, Mucha, Nezval, Rumpel, 

Smolka, Škarpich, Václavíková, Vajgl, Žáček J., Žáček M., Živný 

komora studentů – Horáček, Kočí, Kolář, Pyszko, Schenk, Stupka, Žihala 

hlasování se nezúčastnili: Červeň 

 

Výsledek hlasování: 

 

návrh č. 1: pro –20, proti – 0, zdrželi se – 0,  žádost se schvaluje 

 

 

V Ostravě dne 8.7.2015     RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. 

        předseda AS PřF 



Příloha: 

 

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH 

MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ PRO AR 2016/2017 

 

Podmínky přijetí ke studiu: 

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při 

přijímaní do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky.  

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování ba-

kalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkouš-

ky.  

Uchazeči o studium – držitelé průkazů ZTP a ZTP/P – mohou požádat děkana fakulty 

o modifikaci přijímací zkoušky tak, aby zohlednil jejich postižení. Žádost je nutno doložit 

příslušným lékařským potvrzením. 

Forma a obsah přijímací zkoušky: 

U bakalářských studijních oborů se koná přijímací zkouška zpravidla ve formě písemného 

testu z příslušného oboru, který může být realizován také prostřednictvím IS Moodle. Ve pří-

padech, kdy dlouhodobě evidujeme nízký či výrazně klesající počet uchazečů resp. studentů 

1. ročníků daného oboru, není v rámci vyhlášení přijímacího řízení stanovena přijímací 

zkouška z oboru s tím, že je uvedeno pro případ počtu uchazečů (k 29. 2. 2016) přesahující 

kapacitní možnosti pracoviště, že uchazeči budou konat PZ z příslušného oboru. U oborů, 

které umožňují prominutí přijímací zkoušky (zpravidla na základě vynikajících výsledků stu-

dia na SŠ, úspěchu v rámci oborových olympiád a pod.), musí uchazeč o prominutí písemně 

požádat děkana fakulty a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií do-

ručit v termín stanovený v rámci vyhlášení přijímacího řízení (jedná se zpravidla o termín pro 

odevzdání přihlášky nebo termín konání PZ, podle typu žádosti o prominutí). 

U navazujících magisterských studijních oborů se koná přijímací zkouška zpravidla ve formě 

písemného testu z příslušného oboru, který může být realizován také prostřednictvím IS Mo-

odle. U vybraných studijních oborů je PZ doplněna o ústní část. U oborů, které umožňují 

prominutí přijímací zkoušky (na základě vynikajících výsledků v předchozím bakalářském 

studiu nebo u státní závěrečné zkoušky), je nutno o prominutí písemně požádat děkana fakulty 

a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií je nutno doručit nejpozději 

v den konání přijímací zkoušky.  

Podmínkou pro prominutí PZ z pedagogiky a psychologie u navazujících magisterských uči-

telských oborů, je buďto prokázání absolvování státní zkoušky z pedagogiky a psychologie 

nebo prokázání zisku minimálně 8 kreditů z předmětů pedagogicko-psychologického základu 

v rámci předchozího vysokoškolského studia. 

 

 

 

 


