Vyhláška o přijímacím řízení
pro studium v nově akreditovaném navazujícím
magisterském studijním programu Speciální pedagogika
se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení se řídí § 48 – 50 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), článkem 18 a 19
Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, příslušnými opatřeními děkana upravujícími
organizaci a průběh přijímacích zkoušek a přijímacího řízení a touto vyhláškou.

Důležité termíny a údaje

Termín pro podání a zaplacení přihlášky: do 4. 9. 2020
Termíny přijímacích zkoušek: 11. 9. 2020 a 14. 9. 2020, uchazeč vybírá
jeden z uvedených termínů, zvolený termín nahlásí na katedru
Pedagogiky a psychologie - kontaktní osoba Mgr. Olga Malinovská,
Ph.D, email: omalinovska@pf.jcu.cz
Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500 Kč.
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778/0300
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol: 6020103
Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou
Upozornění: platba za každou přihlášku musí být připsána na uvedený účet
nejpozději do 7. 9 2020

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky
přijímacího řízení:
1. podání řádně vyplněné elektronické přihlášky ve výše stanoveném termínu,
včetně předepsaných součástí a příloh, zaplacení administrativního poplatku,
2. dodání úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu, popř. odpovídajícího
dokladu (podrobněji dále),
3. složení níže specifikované přijímací zkoušky,
4. splnění kapacitních podmínek (uchazeči budou přijímáni dle pořadí dosaženého
v přijímacím řízení, a to dle níže specifikované kapacity zvoleného
oboru/studijního programu a).
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Podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 zákona o vysokých školách.
Podmínkou pro přijetí k prezenčnímu studiu v navazujících magisterských studijních programech je
řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Tuto skutečnost uchazeč doloží
odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu, popř. odpovídajícím dokladem podle
§ 48 odst. 5 zákona o vysokých školách v případě získání zahraničního vysokoškolského vzdělání
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Podmínky pro přijetí ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách.
Další podmínky pro přijetí jsou stanoveny touto vyhláškou. V souladu s § 49 odst. 1 zákona
o vysokých školách se mohou týkat určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze
střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy; v případě přijímání ke studiu
v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, též podmínky
týkající se příbuznosti studijních programů nebo počtů kreditů získaných během studia ve vybraných
typech předmětů.
Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého
bodového hodnocení.

Přihláška
Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je
dostupná na webové adrese: http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp
Podáním elektronické přihlášky je zahájeno přijímací řízení.
Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše, přiloží k ní případné požadované
dokumenty a doručí na adresu:
Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky, prohlášení o změně přihlášky ke studiu:
1) Uchazeč(ka) vyplní elektronickou přihlášku, která je dostupná na:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Úspěšné zadání e-přihlášky je potvrzeno automaticky vygenerovaným e-mailem informačního
systému IS/STAG na vyplněnou e-mailovou adresu uchazeče(ky). Přihláška se považuje za
podanou a zaregistrovanou až po spárování zaplaceného administrativního poplatku
s předpisem platby pro danou přihlášku. Přijetí přihlášky uchazeče/uchazečky o studium je
fakultou potvrzeno opět automaticky vygenerovaným e-mailem informačního systému IS/STAG
na vyplněnou e-mailovou adresu uchazeče(ky).
2) Po kompletním vyplnění elektronické přihlášky potvrdí údaje tlačítkem Uložit. Poté je
uchazeč(ka) povinen(a) elektronickou přihlášku vytisknout, potvrdit všechny skutečnosti
rozhodné pro přijímací řízení (známky z vysvědčení apod.), podepsat a zaslat vytištěnou
přihlášku s příslušnými ověřenými údaji na adresu studijního oddělení Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prostřednictvím České pošty.
3) Uchazeč(ka) o studium v navazujícím magisterském studijním programu přiloží k přihlášce
úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu; předat ji též mohou katedře garantující
přijímací řízení, a to nejpozději do 14. 9. 2020; po tomto datu se úředně ověřená kopie
vysokoškolského diplomu odevzdává na studijním oddělení Pedagogické fakulty JU, nejpozději
však do zahájení výuky v akademickém roce 2020/2021; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto
termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
Další informace o bakalářských a magisterských studijních oborech poskytuje studijní oddělení
v úředních hodinách:
pondělí:
středa:
pátek:

7.45 - 10.45
7.45 - 10.45
7.45 - 9.45

a
a

12.30 - 14.30
14.00 - 16.00
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Upozornění:
 U některých studijních oborů/specializací je v průběhu studia nutné počítat s úhradou
vybavení, materiálu, pomůcek či kurzů, které jsou povinnou součástí studijního plánu.
 Podáním přihlášky ke studiu uchazeč bere na vědomí, že je při realizaci pedagogické praxe
ve škole (mateřské, základní, střední, speciální, odborné) povinen mít uzavřeno pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU.
 Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány
na internetové stránce http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/ v sekci přijímací řízení.
 podáním přihlášky vyslovuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou
nezbytné pro evidenci přihlášky a případného následného studia na vysoké škole; těmito
údaji je zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.,
 přijímací zkoušky probíhají 11. 9. 2020 a 14. 9. 2020,
 v případě, že se uchazeč o studium na PF JU přijímacího řízení z jakéhokoli důvodu
nezúčastní, nebo si podal přihlášku na navazující magisterský obor, který nenavazuje na jeho
předchozí bakalářské studium, fakulta nepřevádí přihlášky na jiné studijní obory nebo na
jiné vysoké, resp. vyšší školy, a nevrací poplatek za přijímací řízení,
 žádný další náhradní termín přijímacího řízení není možný,
 přijímací řízení je podmíněno přijímací zkouškou; podmínky pro vykonání přijímací zkoušky
jsou uvedeny v této Vyhlášce o přijímacím řízení pro studium v nově akreditovaném
navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika se zahájením výuky
v akademickém roce 2020/2021, též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na
webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty,
 Pedagogická fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro uchazeče zúčastňující se přijímacího
řízení,
 informace k přijímacímu řízení, včetně termínů (harmonogramu) přijímacího jsou
zveřejněny na internetové stránce fakulty http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
nejméně 4 týdny před započetím přijímacích zkoušek, další informace podává studijní
oddělení,
 uchazeči jsou v průběhu konání přijímací zkoušky povinni dodržovat pravidla pro jejich
konání (tato pravidla jsou zveřejněna na adrese
http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-05.php a jsou
uveřejněna s harmonogramem přijímacího řízení),
 uchazeč je povinen se prokázat průkazem totožnosti u prezence před zahájením přijímací
zkoušky,
 uchazeči budou po skončení přijímacího řízení zařazeni do pořadí podle níže stanovených
kritérií; pořadí uchazečů se sestavuje k 14. září 2020; na později doložené skutečnosti
nebude brán zřetel,
 v průběhu přijímacího řízení se o dílčích výsledcích a pořadí nepodávají žádné informace,
 zahraniční uchazeči u přijímací zkoušky doloží znalost českého jazyka na úrovni B2 (viz
Opatření děkana č. 4/2017 o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích)
http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-04.php) podle
evropského referenčního rámce; případné dotazy u paní Jitky Pečlové (tel. 387 773 222, email: peclova@pf.jcu.cz). Prokázání znalosti českého jazyka se nevyžaduje u fyzické osoby,
která úspěšně vykonala maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury (viz Zákonem
o pedagogických pracovnících - § 4 odst. 4 písm. b),
 uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním)
má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb
poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce
zaškrtnout možnost „Zohlednění specifických potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou
kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou
informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra
(http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036
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026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě
před podáním přihlášky ke studiu,
o přijetí/nepřijetí ke studiu rozhodne děkan nejpozději do 17. 9. 2020,
podat odvolání proti rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení je možné až po
obdržení písemného rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu; na odvolání podaná před
obdržením písemného rozhodnutí nebude brán zřetel,
pokud nepřijatý uchazeč netvrdí v odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu
žádné pochybení a chce jím vyjádřit pouze svůj zájem o studium, pak je jeho žádost
bezpředmětná; v případě, že se do studia nezapíše dostatečný počet uchazečů, fakulta
případné adepty (podle získaného pořadí v přijímacím řízení) na přijetí osloví sama,
uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí
o jeho přijetí ke studiu. Termíny nahlížení jsou stanoveny od 21. 9. a 23. 9. 2020. I po tomto
termínu je nahlížení do materiálů možné, a to na základě předchozí domluvy se studijním
oddělením.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Speciální pedagogika
Tento studijní program je akreditován pouze v prezenční formě studia (viz část Informace
o studijních programech a oborech), jeho standardní dobu studia činí 2 roky (PS 2 roky).
Do navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika přijme Pedagogická
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v přijímacím řízení pro akademický rok
2020/2021 maximálně 20 uchazečů.
Ke studiu mohou být přijati absolventi bakalářského studijního programu Speciální pedagogika bez
ohledu na specializaci, kteří úspěšně splní ostatní podmínky přijímacího řízení.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
387 773 365, e-mail: havlis@pf.jcu.cz
Charakteristika studijního oboru
Tento profesně zaměřený studijní program kvalifikuje studenta k výkonu samostatné
speciálněpedagogické práce v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
ve znění pozdějších předpisů. Absolventi programu jsou kompetentní k výkonu profese speciálního
pedagoga ve všech typech škol a školských zařízeních, zařízeních k výkonu ústavní a ochranné
výchovy, stejně jako v oblasti sociálních služeb a v zařízeních zřizovaných v rámci neziskového
sektoru. Mohou se tedy uplatnit jako speciální pedagogové v oblasti speciálněpedagogického
poradenství a diagnostiky, stejně jako školní speciální pedagogové na všech typech a stupních škol
v rámci školních poradenských pracovišť.
Výstupní kompetence a profil absolventa
 Absolvent/ka disponuje komplexní znalostí problematiky jednotlivých typů postižení
a z nich vyplývajících speciálních potřeb.
 Plná orientace v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, absolvent/ka umí vhodně zvolit
a používat relevantní diagnostické nástroje. Absolvent/ka je schopen/a vyhodnotit získaná
diagnostická data a na jejich základě zvolit adekvátní intervenční nástroje.
 Absolvent/ka je schopen/a metodicky vést další odborníky (např. učitel, vychovatel,
terapeut), kteří se podílejí na péči a vzdělávání jedince se speciálními potřebami.
 Absolvent/ka je způsobilý/á k poradenské péči o klienta a jeho rodinu.
 Absolvent/ka je způsobilý/á k tvorbě návrhu podpůrných opatření, která je schopen/a
samostatně realizovat a v případě potřeby metodicky vést učitele k jejich realizaci.
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Přijímací zkouška
Přijímací zkouška je jednokolová, založená na ústním pohovoru.
Před ústním pohovorem si uchazeči připraví svůj stručný strukturovaný životopis, seznam přečtené
literatury, případně také doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech a studentských
odborných pracích. Tuto složku poskytují uchazeči k nahlédnutí členům odborné komise.
Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho
znalosti a kompetence na úrovni bakalářského studia speciální pedagogiky. Dále budou posuzovány
také osobnostní předpoklady uchazeče, které jsou nezbytné pro studium speciální pedagogiky a pro
práci v pomáhajících profesích. Ústní pohovor v tomto směru sleduje například schopnost práce
uchazečů se základními koncepty oboru speciální pedagogika a orientaci v související
společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu podkladů, kterými uchazeči prokazují svůj zájem
o obor, a dovednost porozumět odbornému textu z oboru speciální pedagogiky ve zvoleném cizím
jazyce na úrovni B2 (Aj, Nj, Fj).
K přijímací zkoušce si uchazeči rovněž přinesou průkaz totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní
pas), psací potřeby a doloží absolvování bakalářského stupně studijního programu speciální
pedagogika předložením ověřené kopie diplomu nebo potvrzením univerzity, kde studium
absolvovali.
Příklad otázky z pohovoru:
Současná problematika migrace v kontextu inkluzivního myšlení.
Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky
Celkový počet bodů, které uchazeč může získat v rámci přijímací zkoušky, je 60. Pro naplnění přijetí
je potřeba získat alespoň 40 bodů.
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