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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 - ZMĚNY PODMÍNEK 
 
 

Podle § 3 zákona č. 188/2020 Sb. (Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 
školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, ze dne 17. 4. 2020) jsou upraveny 
podmínky přijímacího řízení v některých vybraných studijních programech/ oborech a termíny přijímacího řízení. 
 

Termíny přijímacího řízení 

Termín přijímacích zkoušek 29. 6. –  3. 7. 2020  
Náhradní termín přijímacích 
zkoušek  

17. – 18. 8. 2020 

Termín vydání rozhodnutí 
o přijetí ke studiu 

10. 7. 2020 
Termín vydání rozhodnutí 
o přezkoumání rozhodnutí 

25. 9. 2020 

Termín skončení přijímacího 
řízení 

25. 9. 2020  

Vzory testů pro přijímací 
zkoušky včetně vyhodnocení 
zveřejněny na 

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

 

 
Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Bc.) 

STUDIJNÍ PROGRAMY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ – vypsané dvojice studijních programů  

Podmínky pro přijetí na 
dvojkombinaci programů se 
zaměřením na vzdělávání 

Přijímací zkouška se nekoná, přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole. 
Za průměrný SŠ prospěch do 1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 
v testu OSP NSZ společnosti SCIO ve šk. roce 2019/2020 (posledním akceptovaným 
termínem je 13. 6. 2020) po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském 
vzdělání je uchazeč do studia přijat. Uchazeči pro program Anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání (se studijním plánem maior i minor), kteří doloží získání 
jazykového certifikátu úrovně B2, C1, C2 podle společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky, jsou také do studia automaticky přijati po předložení dokladu 
o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání. 
Pro program tělesná výchova je vyžadováno lékařské potvrzení od tělovýchovného 
lékaře. 
Přijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě dvojkombinace  
programů. 

Způsob sestavení pořadí  
uchazečů pro přijetí 

Podle průměrného prospěchu na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků 
střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání 
přihlášky ještě ukončena) – do 1,50 včetně 200 b., do 1,60 včetně 190 b., do 1,70 
včetně 180 b. atd. 

 
 

 

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

písemný test, SŠ prospěch 
 

Hodnocení prospěchu ze střední školy   

Hodnotí se výroční vysvědčení z posledních 
čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní 
z maturitního ročníku, není-li střední škola 
v době podání přihlášky ještě ukončena. 
Maximální bodové ohodnocení 40 b. 

Vědomostní test – všeobecné znalosti Maximální bodové ohodnocení 60 b. 

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům s průměrem do 1,7 z celkového studia 
na SŠ – hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku pololetní vysvědčení, 
není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena.  

Podmínky pro přijetí 
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu  

Celkové max. hodnocení 100 b. 

Všichni uchazeči doloží doklad o odborném foniatrickém nebo logopedickém vyšetření a potvrzení praktického lékaře 
o zdravotní způsobilosti ke studiu programu Učitelství pro mateřské školy, životopis a motivační dopis. 

Způsob sestavení pořadí  Podle dosažených bodů 
 

https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
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Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Bc.) – pokračování 

MATEMATIKA 
přijímací zkouška se nekoná 

VYCHOVATELSTVÍ / Pedagogika volného času 

Podmínky pro přijetí 

Přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole. Za průměrný SŠ prospěch do 
1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 v testu OSP NSZ společnosti 
SCIO ve šk. roce 2019/20 (posledním akceptovaným termínem je 13. 6. 2020) je 
uchazeč po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání přijat 
automaticky. Přijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě 
programu/oboru. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle průměrného prospěchu na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků 
střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání 
přihlášky ještě ukončena) – do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 
90 b. atd. 

 

 

HISTORICKÁ A MUZEOLOGICKÁ STUDIA přijímací zkouška se nekoná 

Podmínky pro přijetí 

Přijímá se podle průměrného prospěchu na střední škole. Za průměrný SŠ prospěch do 
1,50 včetně nebo za dosažení percentilu alespoň 55 v testu OSP NSZ společnosti 
SCIO ve šk. roce 2019/20 (posledním akceptovaným termínem je 13. 6. 2020) nebo  za 
doložení maturitní zkoušky z dějepisu s prospěchem výborně, velmi dobře či dobře je 
uchazeč po předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání přijat 
automaticky. Přijímáni jsou ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí vyhovujícím kapacitě 
programu. 

Způsob sestavení pořadí 
uchazečů pro přijetí 

Podle průměrného prospěchu na SŠ (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků 
střední školy, popř. pololetní z maturitního ročníku, není-li střední škola v době podání 
přihlášky ještě ukončena) – do 1,50 včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 
90 b. atd. 

 

 
 

Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (Mgr.) 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

písemný test, SŠ prospěch 
 

Hodnocení prospěchu ze střední školy 

Hodnotí se výroční vysvědčení z posledních 
čtyř ročníků střední školy, popř. pololetní 
z maturitního ročníku, není-li střední škola 
v době podání přihlášky ještě ukončena. 
Maximální bodové ohodnocení 40 b. 

Vědomostní test – všeobecný přehled  Maximální bodové ohodnocení 60 b. 

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům s průměrem do 1,7 z celkového studia 
na SŠ - hodnotí se výroční vysvědčení a z posledního ročníku pololetní vysvědčení, 
není-li střední škola v době podání přihlášky ukončena. 

Podmínky pro přijetí 
Umístění se v pořadí vyhovujícím 
kapacitě programu  

Celkové max. hodnocení 100 b. 

Všichni uchazeči doloží doklad o odborném foniatrickém nebo logopedickém vyšetření a potvrzení praktického lékaře o 
zdravotní způsobilosti ke studiu programu Učitelství pro 1. st. ZŠ, životopis a motivační dopis.  

Způsob sestavení pořadí  Podle dosažených bodů 
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Obsahová náplň přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení (NMgr.) 
 

UČITELSTVÍ  
PRO 2. STUPEŇ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL, 
STŘEDNÍCH ŠKOL 

Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Dějepis, 
Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, 
Německý jazyk, Přírodopis, Občanská výchova, 
Španělský jazyk, Tělesná výchova, Zeměpis  

Studium ve zvolené specializaci, jíž je 
kombinace dvou různých učitelských 
oborů.  
 
Lékařské potvrzení je vyžadováno; pro 
specializace s tělesnou výchovou je 
třeba předložit potvrzení od 
tělovýchovného lékaře. 

Písemný test z obou 
oborů zvolené 
specializace  a 
pedagogiky 
a psychologie  

.  
Přijímací zkouška předpokládá znalosti v obou oborech zvolené specializace v rozsahu 
odpovídajícím profilu absolventa příslušných bakalářských oborů na FP TUL. Požadavky 
pedagogicko-psychologické: Základní znalostní přehled a orientace v tématech obecné 
pedagogiky, vzdělávací politiky ČR, dějin školství a vzdělávání, obecné psychologie, 
vývojové psychologie, sociální psychologie a základů didaktiky. 
 

Maximální bodové 
hodnocení 

100 bodů v každém oboru kombinace, 50 bodů pedagogika a psychologie, celkem 
maximálně 250 b. 

Podmínky pro prominutí 
přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo v letošním 
akademickém roce absolvují bakalářské studium ve  studijních oborech se zaměřením na 
vzdělávání odpovídajícím zvolené  kombinaci, případně sdruženého studia dvou příslušných 
studijních programů se zaměřením na vzdělání.  

Podmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě kombinace a programu. 

Způsob sestavení pořadí  Podle dosažených bodů. 
 

 
 

APLIKOVANÁ MATEMATIKA  

HISTORIE 

VYCHOVATELSTVÍ 

Podmínky pro přijetí Budou přijati všichni uchazeči, kteří doloží doklad o absolvování bakalářského studia. 

 

 
Změny v podmínkách vyhlášeného přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FP TUL dne  
28. 5. 2020. 
 
V Liberci 20. 5. 2020        Připravila Klára Severýnová Popková 


