PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 – ZMĚNY PODMÍNEK
Podmínky přijímacího řízení v některých vybraných studijních programech byly změněny na základě novely
zákona o vysokých školách č. 495/2020 Sb. upravující od 1. 1. 2021 pravidla pro vzdělávání na vysokých školách
v případě vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření
podle zvláštního zákona, které by dopadaly i na fungování vysokých škol. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy rozhodlo o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci
s účinností od 4. ledna 2021 do 31. března 2021, které bylo dalším rozhodnutím MŠMT prodlouženo od 1. dubna
2021 do 30. září 2021.
S ohledem na posun termínů maturit vyhlášeným MŠMT, je prodloužena povinnost zaslání maturitních vysvědčení
a případně lékařských potvrzení až do 30. 7. 2021.
Termín přijímacích zkoušek
Termín vydání rozhodnutí
o přijetí ke studiu
Termín skončení přijímacího
řízení
Vzory testů pro přijímací
zkoušky včetně vyhodnocení
zveřejněny na

Náhradní termín přijímacích
zkoušek
Termín vydání rozhodnutí
o přezkoumání rozhodnutí

31. 5. – 4. 6. 2021
9. 7. 2021

14. – 18. 6. 2021
24. 9. 2021

24. 9. 2021
https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Bc.)
SOCIÁLNÍ PRÁCE

Písemný test, SŠ prospěch

Podmínky pro prominutí
přijímací zkoušky
Podmínky pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Základy společenských věd,
pedagogiky, speciální pedagogiky a věd
souvisejících; součástí testu jsou i úlohy
zjišťující všeobecné studijní
předpoklady.

Maximální bodové ohodnocení 300 b.

Hodnotí se výroční vysvědčení z posledních
čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní
Hodnocení prospěchu ze střední školy
z maturitního ročníku, není-li střední škola
v době podání přihlášky ještě ukončena.
Maximální bodové ohodnocení 100 b.
Přijímací zkouška (písemný test) bude prominuta uchazečům s průměrným
prospěchem na SŠ do 1,5 – hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku
pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena.
Umístění se v pořadí vyhovujícím
Celkové max. hodnocení 400 b.
kapacitě programu
Podle dosažených bodů

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – PREZENČNÍ FORMA STUDIA
Přijímací zkouška se nekoná. Přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole.
Podmínky pro přijetí
Přijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě programu.
Maximální bodové hodnocení 100 bodů.
Způsob sestavení pořadí
Podle průměrného prospěchu na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků
uchazečů pro přijetí
střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání
přihlášky ještě ukončena)
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Základy společenských věd,
pedagogiky, speciální pedagogiky a věd
souvisejících; součástí testu jsou i úlohy
zjišťující všeobecné studijní
předpoklady.
Písemný test, SŠ prospěch

Podmínky pro prominutí
přijímací zkoušky
Podmínky pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Maximální bodové ohodnocení 300 b.

Hodnotí se výroční vysvědčení z posledních
čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní
Hodnocení prospěchu ze střední školy
z maturitního ročníku, není-li střední škola
v době podání přihlášky ještě ukončena.
Maximální bodové ohodnocení 100 b.
Přijímací zkouška (písemný test) bude prominuta uchazečům s průměrným
prospěchem na SŠ do 1,5 – hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku
pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena.
Umístění se v pořadí vyhovujícím
Celkové max. hodnocení 400 b.
kapacitě programu
Podle dosažených bodů

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přijímací zkouška se nekoná. Přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole.
Přijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě programu. Za
Podmínky pro přijetí
průměrný prospěch na SŠ do 1,50 včetně je uchazeč po předložení dokladu o úspěšně
ukončeném středoškolském vzdělání přijat automaticky.
Maximální bodové ohodnocení 100 b.
Podle průměrného prospěchu na SŠ (hodnotí se výroční vysvědčení z posledních čtyř
Způsob sestavení pořadí
ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době
uchazečů pro přijetí
podání přihlášky ještě ukončena) – do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70
včetně 90 b. atd.
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Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Mgr.)
UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – PREZENČNÍ FORMA STUDIA
Přijímací zkouška se nekoná. Přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole.
Přijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě programu. Za
Podmínky pro přijetí
průměrný prospěch na SŠ do 1,50 včetně je uchazeč po předložení dokladu o úspěšně
ukončeném středoškolském vzdělání přijat automaticky.
Maximální bodové ohodnocení 100 b.
Podle průměrného prospěchu na SŠ (hodnotí se výroční vysvědčení z posledních čtyř
Způsob sestavení pořadí
ročníků střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době
uchazečů pro přijetí
podání přihlášky ještě ukončena) – do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70
včetně 90 b. atd.
UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Vědomostní test – všeobecné znalosti
Písemný test, SŠ prospěch

Podmínky pro prominutí
přijímací zkoušky
Podmínky pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

Maximální bodové ohodnocení 50 b.

Hodnotí se výroční vysvědčení z posledních
čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní
Hodnocení prospěchu ze střední školy
z maturitního ročníku, není-li střední škola
v době podání přihlášky ještě ukončena.
Maximální bodové ohodnocení 50 b.
Přijímací zkouška (test všeobecných znalostí) bude prominuta uchazečům
s průměrným prospěchem na SŠ do 1,5 – hodnotí se výroční vysvědčení a
z posledního ročníku pololetní vysvědčení, není-li střední škola v době podání přihlášky
ukončena.
Umístění se v pořadí vyhovujícím
Celkové max. hodnocení 100 b.
kapacitě programu
Podle dosažených bodů

Změny v podmínkách přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FP TUL dne 10. 5. 2021.
V Liberci 3. 5. 2021

Připravila Klára Severýnová Popková
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