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

v akademickém roce 2022/2023 

ZÁPISY se uskuteční v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, 2. poschodí, učebna č. J340 

(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. 2022 
(úterý) 

09:00 

hod. 

Učitelství pro 1. st. ZŠ 

 

 30. 8. 2022 

(úterý) 

11:30 
hod. 

Studium pro asistenty pedagoga 1, Studium pro asistenty 

pedagoga 2,                                                                                
Učitelství pro mateřské školy,                                                              

Studium pro výchovné poradce,                                                               
Studium pro ředitele škol a školských zařízení.                     

31. 8. 2022 
(středa) 

09:00 
hod. 

Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ 

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ,             

Učitelství fyziky pro 2 st. ZŠ,                                                           
Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ,                                                        

Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ,                                      
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství tělesné výchovy 

pro SŠ,                                                                                                     
Rozšiřující studium  k odb. kval. pro výuku zeměpisu na ZŠ, 

Rozšiřující studium k odb. kval. pro výuku zeměpisu na SŠ,                                                                                     
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ,                                                

Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 
na ZŠ a SŠ . 

 31. 8. 2022 
(středa) 

11:30 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 

2. st. ZŠ a SŠ. 
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K zápisu si připravte: 

 doklad o úhradě zápisného! 

 doklad o úhradě karty JCU! 

 vyplněné dokumenty k zápisu, dříve zaslané emailem:  

 Poučení účastníka celoživotního vzdělávání PF JU o BOZP a PO 2022 

 Potvrzení o studiu (pokud budete požadovat) 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Informovaný souhlas s dodržováním vnitřních předpisů 

 Zápisový list CŽV (nalepit 1x fotografie průkazového formátu) 

 další 2 x fotografie průkazového formátu – studijní index a přihláška o kartu JCU  

 psací potřeby, lepidlo, 1 kancelářskou sponku 
 

 

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.  


