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Opatření děkana č. 12/2021 

č. j. UKPedF/187579/2021 

Zpracoval: proděkanky pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení 

Odpovídá: děkan fakulty 

V souladu s Opatřením rektora č. 9/2020 a Podmínkami přijímacího řízení na Pedagogické fakultě UK pro 
akademický rok 2021/2022 vyhlašuji tuto 

Změnu harmonogramu organizace přijímacího řízení pro rok 2021/2022 

 

28. 2. 2021 
Termín pro podání přihlášek do bakalářských, nedělených 
magisterských a navazujících magisterských studijních 
programů. 

7. 6. 2021 – 14. 7. 2021 

Řádný a náhradní termín (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném 

termínu) písemných, ústních a talentových přijímacích zkoušek. 
1) 3) 

V případě špatné epidemické situace se zkoušky budou moci konat 
i v období 15.–30. 7. 2021. 

od 8. 6. 2021 
Průběžné zveřejňování bodového hodnocení přijímacích 
zkoušek na https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php 

 
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení přijat/nepřijat na 
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php 2) nejpozději 7 dní po 
ukončení všech přijímacích zkoušek. 

19. 7. 2021 – 22. 7. 2021 Předpokládaný řádný termín zápisu uchazečů přijatých do 1. roku studia. 
3)

 

1. 8. 2021 – 31. 8. 2021 

Studijní oddělení pro studenty a veřejnost je zavřeno s výjimkou nahlížení 
uchazečů do materiálů o přijímacím řízení. 
http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_112017_n
ahliz eni_do_materialu.pdf 
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30. 8. 2021 Náhradní termín zápisu uchazečů přijatých do 1. roku studia. 
3)

 

30. 9. 2021 

Náhradní termín zápisu uchazečů přijatých do 1. roku studia, kteří 
vykonávají maturitní zkoušku a státní závěrečnou zkoušku v 
podzimním termínu, a předstudijní soustředění pro zapsané v 

tomto náhradním termínu. 
3)

 

1) Konkrétní místnost a hodinu přijímací zkoušky se uchazeč dozví v elektronické pozvánce, viz Podmínky 

přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. 
2) Závazné a pro podání odvolání určující je písemné rozhodnutí děkana. 
3) Pro rezervaci učeben v termínech konání přijímacích zkoušek, zápisů a předstudijního soustředění má 

absolutní přednost přijímací řízení. 

 

Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy č. 8/2021. 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 14. 5. 2021 

 

 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 

děkan PedF UK 
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