
MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)
!
Ředitelka! Masarykova! ústavu! vyšších! studií! ČVUT! v!Praze! vyhlašuje!mimořádné)
kolo)přijímacího)řízení!pro!bakalářský!studijní!program!Specializace!v!pedagogice,!
studijní! obor! Učitelství! praktického! vyučování! a! odborného! výcviku! a! studijní! obor!
Učitelství!odborných!předmětů.)
)
PODMÍNKY)PŘIJÍMACÍHO)ŘÍZENÍ)PRO)AKADEMICKÝ)ROK)2015/2016)
!
Bakalářský!studijní!program!Specializace)v)pedagogice1)
!
Studijní!obory!

-! Učitelství)praktického)vyučování)a)odborného)výcviku)
-! Učitelství)odborných)předmětů)

!
uskutečňované!na!Masarykově!ústavu!vyšších!studií!ČVUT!(dále!jen!ČVUT!MÚVS).!
A.) Studijní)obor:)Učitelství)praktického)vyučování)a)odborného)výcviku)

Kód!programu:! ! B7507!
Forma!studia:! ! kombinovaná!
Standardní!doba!studia:! 3!roky!
Titul:! ! bakalář!(Bc.)!
!
Podmínky)pro)přijetí)ke)studiu)
1)! Úspěšně!ukončené!střední!vzdělání!s!maturitní!zkouškou,!dokladované!např.!
výučním! listem!a!maturitním!vysvědčením! (technické!obory!strojní,! stavební,!
elektro,!dopravní!a!další!technické!obory!dle!KKOV)[!

2)! Úspěšné!absolvování!přijímací!zkoušky.!
)
Náležitosti)přihlášky)ke)studiu)
Ke!studiu!na!ČVUT!MÚVS!se!uchazeč!přihlašuje!podáním:!
o! Přihlášky:! přihláška! se!podává!na! standardních! tiskopisech! schválených!MŠMT!
pro!akademický!rok!2015/2016.!

nebo:!
o! Elektronické! přihlášky:! formulář! elektronické! verze! přihlášky! je! k!dispozici! na!

adrese:! http://www.prihlaska.cvut.cz.! Vytištěnou! elektronickou! přihlášku!
s!přiděleným! kódem! přihlášky,! opatřenou! podpisem! uchazeče,! zašle! uchazeč!
s!připojenými!doklady!na!adresu!ČVUT!MÚVS!ve!stanoveném!termínu.!

!
Výše!poplatku!za!úkony!spojené!s!přijímacím!řízením!(dále! jen!poplatek)!činí!500,c!
Kč.!
)
Doklady,)které)je)nutné)k)přihlášce)připojit:)

1)! potvrzení!o!úhradě!poplatku[!
2)! úředně! ověřenou! kopii! maturitního! vysvědčení.! Pokud! uchazeči! absolvovali!
rovněž! učební! obor! technického! zaměření,! přiloží! ověřenou! kopii! výučního!

                                                
1 Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice se opírá o platné zákony a normy, které vymezují předpoklady a požadavky pro 
výkon činnosti pedagogických pracovníků a kariérního systému ve školství. Jedná se zejména o příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů,  dále o příslušná ustanovení vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a související předpisy. 



listu.!Uchazeči,!kteří!v!době!podání!přihlášky!nemají!ukončené!studium,!dodají!
požadované!doklady!neprodleně,!nejpozději!však!v!den!zápisu!do!studia[!

3)! osobní!portfolio:!písemná!informace,!doplňující!údaje!uvedené!na!přihlášce!ke!
studiu! (údaje! o! praxi,! ukončeném! vzdělání,! výuční! list,! včetně! kurzů,!
kvalifikačních! studií! atp.! případně! informace! o! již! dříve! studovaných! VŠ!
programech,! i! nedokončených,! absolvovaných! programech! celoživotního!
vzdělání! atd.,! další! argumenty! dokumentující! úroveň! osobního! zájmu! o!
studium! daného! oboru,! údaje! o! případné! účasti! na! zahraničních! studijních!
pobytech,! v!odborných! soutěžích,! jazykových! znalostech,! apod.).! Rozsah!
osobního!portfolia!je!stanoven!na!1!–!3!stránky!formátu!A4[!

4)! potvrzení! o! znalosti! českého! jazyka! musí! přiložit! jen! cizinci! (kromě! občanů!
Slovenské! republiky)! ucházející! se! o! studium! v! akreditovaném! studijním!
programu!v!českém!jazyce,!a!to!buď!

•! úředně!ověřenou!kopií!dokladu!o!vykonané!maturitní!nebo!státní!zkoušce!z!
českého!jazyka,!

nebo!
•! úředně! ověřenou! kopií! potvrzení! o! vykonání! zkoušky! z! českého! jazyka! na!
stupni! B2! dle! Společného! evropského! referenčního! rámce! pro! jazyky! na!
katedře! jazykové! výuky!ČVUT!MÚVS!nebo! na!Ústavu! jazykové! a! odborné!
přípravy!UK!v!Praze.!

!
Potvrzeni!o!vykonání!zkoušky!z!českého!jazyka!je!třeba!přiložit!k!přihlášce!ke!studiu,!
případně!doručit!studijnímu!oddělení!nejpozději!v!den!konání!přijímací!zkoušky.!
!
Údaje! v!přihlášce! musí! být! pravdivé! a! úplné.! Nepravdivě! nebo! neúplně! vyplněná!
přihláška,!stejně!tak!přihláška!bez!připojených!požadovaných!příloh,!nebude!přijata.!
K!přihlášce!došlé!po!termínu!nebude!brán!zřetel.!
!
Termín)pro)podání)přihlášky)včetně)všech)povinných)příloh)je)8.)srpna)2015.)
)
Přijímací)zkouška)
)
Přijímací!zkouška!bude!mít!formu!písemného!testu!ze!všeobecných!znalostí.!Rozsah!
testu! a! vzorový! test! jsou! zveřejněny! na! http://www.muvs.cvut.cz.! Písemný) test)
proběhne)dne)15.) září) 2015! na!Masarykově!ústavu! vyšších! studií!ČVUT!v!Praze,!
Kolejní!2637/2a,!160!00!Praha!6,!učebna!č.!103.!
)
Vyhodnocení)přijímací)zkoušky)
Pořadí! uchazečů! bude! stanoveno! podle! dosaženého! počtu! bodů! získaných! ve!
zkušebním!testu.!
!
Celkem! bude! přijato! v!obou! kolech! přijímacího! řízení! maximálně! 60! uchazečů! do!
kombinované! formy! studijního! oboru!Učitelství! praktického! vyučování! a! odborného!
výcviku!v!pořadí!dle!bodového!hodnocení.!Budecli!mít!více!uchazečů!shodný!počet!
bodů!jako!uchazeč!na!60.!místě,!budou!přijati!všichni!tito!uchazeči.)



Oznámení)výsledků)přijímacího)řízení)
)
Rozhodnutí!o!přijetí!či!nepřijetí!ke!studiu!bude!uchazeči!zasláno!nejpozději!do!30!dnů!
od! termínu! zasedání! přijímací! komise! doporučeným! dopisem! do! vlastních! rukou.!
Uchazečům,!kteří!nebudou!mít!v!době!podání!přihlášky!ukončené!střední! technické!
vzdělání!s!maturitou,!bude!vydáno! rozhodnutí!o!přijetí!až!po!dodání!ověřené!kopie!
maturitního! vysvědčení,! kterou! jsou! uchazeči! povinni! dodat! neprodleně,! nejpozději!
však! v!den! zápisu! do! studia.! V!případě! přijetí! ke! studiu! uchazeč! současně!
s!rozhodnutím!o!přijetí!obdrží!pozvání!k!zápisu!ke!studiu.!Výsledky!přijímacího!řízení!
budou!zveřejněny!na!Úřední!desce!ČVUT!MÚVS!a!na!www!stránkách!ČVUT!MÚVS!
http://www.muvs.cvut.cz.!
!
) )



B.) Studijní)obor:)Učitelství)odborných)předmětů)

Kód!programu:! ! B7507!
Forma!studia:! ! prezenční,!kombinovaná!
Standardní!doba!studia:! 3!roky!
Titul:! ! bakalář!(Bc.)!
!
Podmínky)pro)přijetí)ke)studiu)
1)! Uchazeč!je!studentem!magisterského!technického!studijního!programu!ČVUT!
v!Praze,!nebo!je!absolventem!magisterského!technického!studijního!programu!
(na! ČVUT! v!Praze! či! jiné! vysoké! škole),! v!prezenční,! nebo! kombinované!
formě[!

2)! Úspěšné!absolvování!přijímací!zkoušky.!
)
Náležitosti)přihlášky)ke)studiu)
Ke!studiu!na!ČVUT!MÚVS!se!uchazeč!přihlašuje!podáním:!
o! Přihlášky:! přihláška! se!podává!na! standardních! tiskopisech! schválených!MŠMT!

pro!akademický!rok!2015/2016.!
nebo:!
o! Elektronické! přihlášky:! formulář! elektronické! verze! přihlášky! je! k!dispozici! na!
adrese:! http://www.prihlaska.cvut.cz.! Vytištěnou! elektronickou! přihlášku!
s!přiděleným! kódem! přihlášky,! opatřenou! podpisem! uchazeče,! zašle! uchazeč!
s!připojenými!doklady!na!adresu!ČVUT!MÚVS!ve!stanoveném!termínu.!

!
Výše!poplatku!za!úkony!spojené!s!přijímacím!řízením!(dále! jen!poplatek)!činí!500,c!
Kč.!
!
Doklady,)které)je)nutné)k)přihlášce)připojit:)
1)! potvrzení!o!úhradě!poplatku[!
2)! potvrzení! o! studiu! v!magisterském! studijním! programu!ČVUT! v!Praze,! resp.!
úředně!ověřenou!kopii!magisterského!diplomu!a!dodatku!k!diplomu[!

3)! ověřený! výpis! předmětů! absolvovaných! v!bakalářském! studijním! programu!
nebo!ověřený!dodatek!k!bakalářskému!diplomu[!

4)! potvrzení! o! znalosti! českého! jazyka! musí! přiložit! jen! cizinci! (kromě! občanů!
Slovenské! republiky)! ucházející! se! o! studium! v! akreditovaném! studijním!
programu,!a!to!buď!

•! úředně!ověřenou!kopií!dokladu!o!vykonané!maturitní!nebo!státní!zkoušce!z!
českého!jazyka,!

nebo!
•! úředně! ověřenou! kopií! potvrzení! o! vykonání! zkoušky! z! českého! jazyka! na!
stupni! B2! dle! Společného! evropského! referenčního! rámce! pro! jazyky! na!
katedře! jazykové! výuky!ČVUT!MÚVS!nebo! na!Ústavu! jazykové! a! odborné!
přípravy!UK!v!Praze.!

!
Potvrzeni!o!vykonání!zkoušky!z!českého!jazyka!je!třeba!přiložit!k!přihlášce!ke!studiu,!
případně!doručit!studijnímu!oddělení!nejpozději!v!den!konání!přijímací!zkoušky.!
!
Údaje! v!přihlášce! musí! být! pravdivé! a! úplné.! Nepravdivě! nebo! neúplně! vyplněná!
přihláška,! stejně! tak! přihláška! bez! připojených! příloh,! nebude! přijata.! K!přihlášce!
došlé!po!termínu!nebude!brán!zřetel.!
)
Termín)pro)podání)přihlášky)včetně)všech)povinných)příloh)je)8.)srpna)2015.)



Přijímací)zkouška)
)
Přijímací!zkouška!bude!mít!formu!písemného!testu!ze!všeobecných!znalostí.!Rozsah!
testu! a! vzorový! test! jsou! zveřejněny! na! http://www.muvs.cvut.cz.! Písemný) test)
proběhne)dne)15.) září) 2015! na!Masarykově!ústavu! vyšších! studií!ČVUT!v!Praze,!
Kolejní!2637/2a,!160!00!Praha!6,!učebna!č.!103.!
)
Vyhodnocení)přijímací)zkoušky)
Pořadí! uchazečů! bude! stanoveno! podle! dosaženého! počtu! bodů! získaných! ve!
zkušebním!testu.!
!
Celkem!bude!přijato! v!obou! kolech!přijímacího! řízení!maximálně!60!uchazečů! (pro!
prezenční! i! kombinovanou! formu! studia! celkem)! do! studijního! oboru! Učitelství!
odborných! předmětů! v! pořadí! dle! bodového! hodnocení.! Budecli!mít! více! uchazečů!
shodný!počet!bodů!jako!uchazeč!na!60.!místě,!budou!přijati!všichni!tito!uchazeči.!
Uchazeči,!kteří!splňují!podmínky!pro!přijetí!ke!studiu!a!dále!úspěšně!absolvovali!dva!
matematické!předměty!v!bakalářském!studijním!programu!s!výsledkem!A!(výborně),!
nebo!B!(velmi!dobře),!nebo!C!(dobře)!v!každém!z!těchto!předmětů,!budou!přijati!bez!
přijímací! zkoušky.!Tito!uchazeči! budou!hodnoceni!maximálním!počtem!bodů,! které!
lze!ve!zkušebním!testu!ze!všeobecných!znalostí!získat.!
!
)
Oznámení)výsledků)přijímacího)řízení)
Rozhodnutí!o!přijetí!či!nepřijetí!ke!studiu!bude!uchazeči!zasláno!nejpozději!do!30!dnů!
od! termínu! zasedání! přijímací! komise! doporučeným! dopisem! do! vlastních! rukou.!
V!případě!přijetí!ke!studiu!uchazeč!současně!s!rozhodnutím!o!přijetí!obdrží!pozvání!
k!zápisu! ke! studiu.! Výsledky! přijímacího! řízení! budou! zveřejněny! na!Úřední! desce!
ČVUT!MÚVS!a!na!www!stránkách!ČVUT!MÚVS!http://www.muvs.cvut.cz.!



!
Organizační)pokyny)
!
Poplatek! za! úkony! spojené! s!přijímacím! řízením! je! třeba! uhradit! složenkou! nebo!
bezhotovostně!převodem!na!účet:!
!
KB!Praha!6,!č.!účtu:!19c8491620277/0100!
variabilní!symbol:!77777!
specifický!symbol:!pro!papírovou!přihlášku! rodné!číslo!uchazeče,!pro!elektronickou!
verzi!kód!přihlášky!
konstantní!symbol:!0308!
!
Bankovní!poplatky!vždy!hradí!uchazeč.!
!
Poplatek!za!úkony!spojené!s!přijímacím!řízením!je!nevratný.!
!
Přihlášku!je!nutné!k!uvedenému!datu!doručit!na!adresu:!
Masarykův!ústav!vyšších!studií!ČVUT!v!Praze,!Kolejní!2637/2a,!160!00!Praha!6.!
!
!
!
!
!
doc.!Ing.!Lenka!Švecová,!Ph.D.!
ředitelka!MÚVS!ČVUT!


