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INFORMACE K ZAHÁJENÍ STUDIA (dále jen „zápis“) 
v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) 

v akademickém roce 2021/2022 

ZÁPISY se uskuteční v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, 3. poschodí, učebna č. 340 

(v sousedství pěší zóny - Lannova ulice - vedle obchodního domu PRIOR, 5 minut chůze od 

autobusového i vlakového nádraží) dle harmonogramu: 

termín čas program CŽV 

30. 8. 2021 
(pondělí) 

9:00 hod. Učitelství pro 1. st. ZŠ – účastnící s příjmením  
s počátečními písmeny A - L 

 

 
30. 8. 2021 
(pondělí) 

11:00 hod. Učitelství pro 1. st. ZŠ – účastnící s příjmením  

s počátečními písmeny M - Ž 

 

 
30. 8. 2021 

(pondělí) 

13:00 hod. Studium pro asistenty pedagoga 1, Studium pro 

asistenty pedagoga 2, Učitelství pro mateřské školy, 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

31. 8. 2021 
(úterý) 

09:00 hod. Studium v oblasti pedagogických věd - speciální 

pedagogika, Učitelství anglického jazyka pro ZŠ, 
Učitelství anglického jazyka pro SŠ, Učitelství českého 

jazyka pro ZŠ, Učitelství českého jazyka pro SŠ, 
Učitelství fyziky pro ZŠ, Učitelství fyziky pro SŠ, 

Učitelství informatiky pro ZŠ, Učitelství informatiky pro 
SŠ, Učitelství matematiky pro ZŠ, Učitelství 

matematiky pro SŠ, Učitelství finanční gramotnosti pro 
ZŠ, Učitelství finanční gramotnosti pro SŠ, Učitelství 

technické výchovy pro ZŠ, Učitelství tělesné výchovy 
pro ZŠ, Učitelství tělesné výchovy pro SŠ, Učitelství 

tělesné výchovy pro SŠ – další předmět, Učitelství 
zeměpisu pro ZŠ, Učitelství zeměpisu pro SŠ, Učitelství 

ruského jazyka pro ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro 
ZŠ, Učitelství německého jazyka pro ZŠ a SŠ, Učitelství 

německého jazyka pro SŠ, Učitelství ruského jazyka 
a literatury pro 2. stupeň ZŠ  

31. 8. 2021 
(úterý) 

11:00 Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství ZŠ a 
SŠ - účastnící s příjmením s počátečními písmeny A - L 

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-tv_ss_dalsi.php
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-tv_ss_dalsi.php
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-rj_zs.php
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-rj_zs.php
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31. 8. 2021 
(úterý) 

13:00 Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství ZŠ a 

SŠ - účastnící s příjmením s počátečními písmeny M - Ž 

 

K zápisu si připravte: 

 doklad o úhradě zápisného! 

 vyplněné dokumenty k zápisu, dříve zaslané emailem:  

 Poučení účastníka celoživotního vzdělávání PF JU o BOZP a PO 2021 

 Karta účastníka (nalepit fotku) 

 Potvrzení o studiu (pokud budete požadovat) 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Informovaný souhlas s dodržováním vnitřních předpisů 

 Zápisový list CŽV (nalepit fotku) 

 1 fotografii průkazového formátu 

 psací potřeby, lepidlo, 1 kancelářskou sponku 
 
Důležité: 

 Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění COVID-19;  

 všechny přítomné osoby doloží bezinfekčnost (podrobněji viz dále). Organizátor akce je 
povinen při vstupu na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění 
podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění dále uvedených podmínek neprokáže, je 
organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci;  

 všechny přítomné osoby, použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných 
norem (FFP2, KN 95).  

 

Splnění podmínky bezinfekčnosti je možné doložit: 

 Potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl 
absolvován nejdéle před 7 dny;  

 potvrzením o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2, který byl absolvován nejdéle před 72 hodinami;  

 dokladem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 a doložením národním 
certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném 
očkování, že u očkování uplynulo:  
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní; 

 dokladem o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž uplynula 
doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;  

 potvrzením zaměstnavatele, školy nebo školského zařízení nebo čestným prohlášením, 
že osoba absolvovala v rámci povinného testování nejdéle před 72 hodinami test na 
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stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený MZ k použití laickou osobou a byl poskytnut zaměstnavatelem, školou nebo 
školským zařízením, s negativním výsledkem. 

 

Účast zájemce přijatého ke studiu v rámci CŽV na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity je 
u zápisu do 1. roku studia povinná. Zájemce se musí dostavit osobně.  
Datum zápisu nelze měnit, každý zájemce CŽV se dostaví v uvedeném termínu.  

Upozorňujeme, že zájemce, který se v termínu stanoveném pro zápis nezapsal a do pěti dnů se 

písemně neomluvil, se posuzuje, jako by studia zanechal.  


