
 

 

 

1 

 

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi 
pro zájemce o CŽV 

 

 

1) Jak mohu doručit přihlášku ke studiu v rámci CŽV na fakultu? 

 
Přihlášku je možné poslat poštou, případně ji doručit osobně na podatelnu fakulty do data 
ukončení přijímacího řízení (včetně diplomu prokazujícího splnění cílové skupiny), kterou 
najdete v přízemí fakulty v ul. Jeronýmova 10, České Budějovice.  
 

2) Je nutné do přihlášky uvádět prospěch na střední škole a potvrzení od lékaře? 
 
NE, přihláška je ve stejném formátu pro CŽV i běžné studijní programy. V CŽV se ale tyto 
údaje do přihlášky neuvádí. 
 

 

3) Poslal/a jsem přihlášku ke studiu a elektronickou formou a zatím mi do e-mailu 

nepřišlo potvrzení o přijetí přihlášky. 
 
Potvrzení o přijetí přihlášky Vám přijde až po ukončení přijímacího řízení (termín je uveden 
v popisu programu v rámci aktuálního přijímacího řízení). Před tím bude docházet 
k hromadnému převádění elektronických přihlášek do systému. Pokud by Vám v přihlášce 
cokoli chybělo (diplom, zaplacená částka, přihláška ve fyzické nebo elektronické formě) 
budete kontaktováni na e-mail, který jste uvedl/a v přihlášce (kontrolujte raději také 
spam). 
 

4) Kdy se dozvím, zda bude program otevřen?  
 
Přibližně do měsíce po ukončení termínu pro podání přihlášek – termín je vždy uveden 
v rámci zveřejněného popisu programu aktuálního přijímacího řízení.  
Pokud je zájemců méně než minimální stanovená kapacita, rozhoduje o otevření programu 
garantující katedra (není proto možné otevření programu odhadovat předem). Pokud by 
se program neotvíral, budou o tom všichni řádně přihlášení zájemci vyrozuměni (poplatek 
za přihlášku bude vrácen). 
 

5) Kdy (jak) bude probíhat výuka? 

 
Rozvrhy jsou zveřejněny v předstihu na webu PF / celoživotní vzdělání / rozvrhy. Pokud 
rozvrh v mezidobí zveřejněn není, je možné se řídit rozvrhem daného programu CŽV na 
předchozí období (co se týká formy a frekvence výuky, bude v dalším období srovnatelná). 
U programů s malým počtem zájemců (rozvrh není na webu zveřejněn) probíhá výuka 
individuálně dle garantující katedry – s otázkou „jak bude probíhat výuka“ se obracejte na 
garanta programu (je uvedený v popisu programu v rámci aktuálního přijímacího řízení). 
 
 
 


