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Pedagogická fakulta UK obdržela dne 29. 5. 2020 od L. S. žádost o informace podle zákona                
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Žadatel požadoval poskytnutí těchto informací:  
1) Jaký je předpokládaný počet přijímaných pro akademický rok 2020/2021 na studijní obory 
navazujícího magisterského studia: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy 
a střední školy český jazyk – pedagogika (7504T21 / 7504T223) – kombinovaná forma. 

2) Jaký je počet podaných přihlášek pro akademický rok 2020/2021 na studijní obory navazujícího 
magisterského studia: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední 
školy český jazyk – pedagogika (7504T21 / 7504T223) – kombinovaná forma. 

3) Zaslání kopie rozhodnutí, opatření nebo jiného aktu příslušného orgánu fakulty, kterým bylo 
rozhodnuto o změně podmínek pro přijetí pro akademický rok 2020/2021 na studijní obory 
navazujícího magisterského studia: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy 
a střední školy – pedagogika (7504T223) – kombinovaná forma (náhrada ústní zkoušky 
posouzením praxe o předchozí vzdělání). 
 
Odpověď:  
1) Přihlášku do výše uvedeného studijního oboru si podalo 26 uchazečů. 

2) Předpokládaný počet přijatých je 10 uchazečů. 

3) V návaznosti na stav nouze a na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely 
dalších zákonů, přistoupila Pedagogická fakulta UK ke změnám podmínek přijímacího řízení, kde 
to bylo možné. Tyto podmínky byly projednány a schváleny Akademickým senátem PedF UK dne 
12. 5. 2020 a jsou zveřejněny na webových stránkách PedF UK: https://pedf.cuni.cz/PEDF-
1478.html. 

Opatřením děkana č. 17/2020 Upuštění od Ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro 
akademický rok 2020/2021 ve vybraných oborech bylo upuštěno od písemné zkoušky 
z pedagogicko-psychologické přípravy, viz příloha. 

Požadované informace byly poskytnuty dne 3. 6. 2020. 

Dne 4. 6. 2020 žadatel upozornil na část nevyřízené žádosti, a to zaslání kopie rozhodnutí, opatření 

nebo jiného aktu, kterým bylo rozhodnuto o změně podmínek pro přijetí pro akademický rok 

2020/2021 pro výše uvedený studijní obor. 

Odpověď: změny podmínek přijímacího řízení schválil Akademický senát PedF UK (dále jen AS) 
12. 5. 2020 a z tohoto jednání je k dispozici zápis, který naleznete zde: 
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2003.html 

Změněné podmínky přijímacího řízení byly, na základě jednání AS, zveřejněny na webových 
stránkách PedF UK: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1478.html 

Požadované informace byly poskytnuty dne 5. 6. 2020. 
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