
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019 
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH

 
  
  
 
 FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) 

Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň 
tel.: 377 636 010, 377 636 013-14 
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz 
www stránky: http://www.fpe.zcu.cz 

  

Den otevřených dveří: 25. 1.2019 

Termín podání přihlášek: 31. 3. 2019 (Bc., Mgr. studium, navazující 
Mgr. studium) 
31. 5. 2019 (doktorské studium) 

Termín přijímací zkoušky: 3. - 10. 6. 2019 Bc. studium a Mgr. 
studium 
17. - 18. 6. 2019 navazující Mgr. studium) 

Náhradní termín přijímací zkoušky: 17. 7. 2019 
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň – město 
Číslo účtu: 4811530257/0100 
Variabilní symbol: 4275 000119 
Specifický symbol: je přidělen počítačem po vyplnění 

elektronické přihlášky 
Poplatek za přijímací řízení: 500,-- Kč 
Elektronická přihláška: http://eprihlaska.zcu.cz  

 

 Bakalářské - udělovaný titul Bc., standardní doba studia 3 roky 

  Program / obor Forma U/P
1
 OPP

2
 

B1001 Přírodovědná studia   200 
 Biologie se zaměřením na vzdělávání PS 100/70  
 Fyzika se zaměřením na vzdělávání PS 14/14  
 Geografie se zaměřením na vzdělávání PS 64/51  
 Chemie se zaměřením na vzdělávání PS 31/31  
 Informatika se zaměřením na vzdělávání PS, KS 92/70  
 Matematická studia PS 43/29  
 Technická výchova se zaměřením na 

vzdělávání 
PS 15/15  

B7401 Tělesná výchova a sport   
 

60 
 Tělesná výchova a sport PS 142/71  
 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání PS 132/73  

B7507 Specializace v pedagogice  
 

220 
 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání PS 309/69  
 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání PS 123/81  
 Historie se zaměřením na vzdělávání PS,KS 159/96  
 Hudba se zaměřením na vzdělávání  PS 44/28  
 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání PS 44/27  
 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání PS 30/30  
 Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání PS 52/34  
     

                                            
1
  Počet uchazečů v akademickém roce 2018-19/Počet přijatých v akad. roce 2018-19. 

2
  Odhadovaný počet přijatých pro akademický rok 2019-20. 

PS = prezenční studium, KS = kombinované studium 

http://eprihlaska.zcu.cz/


 Bakalářské - udělovaný titul Bc., standardní doba studia 3 roky 

 Program / obor Forma U/P OPP 

B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika   
 

60 
 Učitelství pro mateřské školy PS,KS 332/130  

 Navazující magisterské - udělovaný titul Mgr., standardní doba studia 
2 roky 

 d Program / obor  a U/P OPP 

N7503 Učitelství pro základní školy - kombinace PS,KS 248/151 150 

     

N7504 Učitelství pro střední školy - kombinace PS 36/24 50 
 
Oborové kombinace navazujících studijních programů Učitelství pro základní 
školy a Učitelství pro střední školy jsou zveřejněny na webu Fakulty pedagogické 
Západočeské univerzity v Plzni pod odkazem Uchazeč. 
 

N7401 Pedagogika pohybové prevence  PS 18/13 15 
 
Jedná se o navazující magisterský studijní program double-degree 
uskutečňovaný společně sTechnickou univerzitou v Chemnitz v Německu. 
Absolventi obdrží diplom o absolvování Západočeské univerzity v Plzni i diplom 
Technické univerzity v Chemnitz. 
 

 Magisterské - udělovaný titul Mgr., standardní doba studia 5 let 

  Program / obor   U/P OPP 

M7503 Učitelství pro základní školy     
 Učitelství pro 1. stupeň základní školy PS,KS 283/154 80 

 
 

 Doktorské - udělovaný titul Ph.D., standardní doba studia 3 roky 

  Program / obor  a U/P OPP 

P7507 Specializace v pedagogice   15 
 Teorie vzdělávání v bohemistice PS,KS 5/5  
 Teorie vzdělávání ve fyzice PS,KS 1/1  
 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání PS,KS 6/5  

 

 
Veškeré informace o přijímacím řízení naleznete na 

www.fpe.zcu.cz v odkazu UCHAZEČ: 
 

- Podmínky přijetí (odkaz s kompletními informacemi 
o podmínkách přijetí na jednotlivé obory) 

-  
- Pozvánky na přijímací zkoušku (odkaz, kde budou 

cca měsíc předem zveřejněny pozvánky na přijímací 
zkoušky na jednotlivé obory) 

-  
- Předchozí přijímací řízení (odkaz se vzorovými 

testy z minulých let) 
-  
- Přípravné kurzy (odkaz, kde budou uvedeny 

informace k případným testům nanečisto či 
přípravným kurzům pro některé obory) 
 
 

Podrobnější informace k přijímacím zkouškám na www 
stránkách jednotlivých kateder či zkontaktováním příslušné 

katedry. 

http://www.fpe.zcu.cz/

