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

v akademickém roce 2019/2020

ZÁPISY se  uskuteční  v budově  Pedagogické  fakulty  JU,  Jeronýmova  10,  3.  poschodí,  učebna  č.  405
(v sousedství  pěší  zóny  -  Lannova  ulice  -  vedle  obchodního  domu  PRIOR,  5  minut  chůze  od
autobusového i vlakového nádraží) dle harmonogramu:

termín čas program CŽV

28. 8. 2019
(středa)

08:00 hod. Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Metodik prevence a sociálně patologických jevů

28. 8. 2019
(středa)

 10:00 hod. Učitelství pro 1. st. ZŠ – účastnící s příjmením 
s počátečními písmeny A - K

28. 8. 2019
(středa)

 12:30 hod. Učitelství pro 1. st. ZŠ – účastnící s příjmením 
s počátečními písmeny L - Ž

29. 8. 2019
(čtvrtek)

 09:00 hod. Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

29. 8. 2019

(čtvrtek)

11:30 hod. Studium pro výchovné poradce 
Učitelství pro mateřské školy
Studium pro asistenty pedagoga I, II
Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika
pro pedagogické pracovníky

30. 8. 2019
(pátek)

 09:00 hod. Všechny ostatní programy CŽV (kromě výše uvedených)

K     zápisu si připravte:

 občanský průkaz
 3 fotografie průkazového formátu
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 psací potřeby, lepidlo, 1 kancelářskou sponku
 doklad o úhradě zápisného!

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. 
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