V Olomouci 22. 3. 2022

Vážená uchazečko a vážený uchazeči o studium,

chtěli bychom Vám poděkovat za Váš zájem studovat na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Současně Vám sdělujeme, že evidujeme uhrazení
administrativního poplatku za přijímací řízení. Níže naleznete bližší informace
k přijímacímu řízení, které jsou řazeny chronologicky:
Jako každý rok, nabízíme i letos případným zájemcům Gymnastickou přípravku – kurz
k talentové části přijímací zkoušky. Kurz proběhne 26. 3. 2022 a přihlášky je možné
podávat do 24. 3. 2022. Podrobnější informace o kurzu, včetně způsobu, jak se
přihlásit, naleznete na webu uchazečů o studium.
Součástí přijímacího řízení je písemná část, kterou zabezpečuje společnost SCIO.
Uchazeč musí v závislosti na dostupných termínech vykonat test NSZ Obecné studijní
předpoklady. Na tento test se uchazeč musí přihlásit sám a termín si vybírá na základě
nabídky společnosti SCIO. Poslední uznávaný termín testu je 30. 4. 2022, kdy uzávěrka
přihlášek na tento termín je 14. 4. 2022.
Do termínu 15. 4. 2022 pak máte možnost vkládat do e-přihlášky požadované přílohy
k přihlášce, mezi které patří především strukturovaný životopis a potvrzení
tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování přijímací zkoušky
a praktické sportovní výuky. Doporučenou strukturu životopisu, včetně návrhu
tiskopisu pro potvrzení od tělovýchovného lékaře, najdete na webu uchazečů
o studium.
Vaše další části přijímacího řízení – talentová i ústní (obě jsou uskutečněny v průběhu
jednoho dne) proběhnou v termínu 25.-29. 4. 2022. V letošním roce zavádíme
pro tuto příležitost novinku – Rezervační systém na přijímací řízení. Každý uchazeč
si tak může zvolit den, který mu nejvíce vyhovuje.
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Způsob rezervace termínu
1. Pro přihlášení do Rezervačního systému UP postupujte podle podrobného
návodu, který je dostupný na Wiki UP.
2. Pro zobrazení dostupných termínů budete muset do Rezervačního systému
UP vložit „Kód akce“: tz2022.
3. Možnost se přihlásit a zároveň provádět změny v rezervacích je povolena
do neděle 17. 4. 2022 23:59.
4. Uchazeč si vždy vybere pouze jeden den, ve kterém vykoná jak talentovou
část, tak i ústní část. V případě, že si uchazeč podal přihlášku na více
studijních programů, zarezervuje si všechny ústní části ve stejný den.
5. Časy zobrazované na prvním řádku v Rezervačním systému UP nejsou platné
– slouží pouze ke vhodnému uspořádání jednotlivých prvků v rámci
rezervačního systému. Přesné časy jsou uvedeny níže v tomto textu, v sekci
„Rámcový harmonogram přijímacího dne“.

Příklad způsobu rezervace termínu
Uchazečka (žena) s podanou přihláškou na dva studijní programy („Rekreologie –
pedagogika volného času“ a „Trenérství a sport – pedagogika volného času“) provede
registraci následujícím způsobem (na obrázku zvýrazněno zeleně):

Rámcový harmonogram přijímacího dne
Prezence
ženy | 7:00 – 8:00 | budova Hynaisova (Hynaisova 559/9, Olomouc)
muži | 7:00 – 8:00 | Sportovní hala UP (U Sportovní haly 38/2, Olomouc)
Talentová část
8:00 – 14:00
Ústní část
13:00 – 17:00
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Organizační pokyny k přijímacímu dni
•
•
•
•
•
•

Pro prezenci si pro Vaši identifikaci připravte občanský průkaz.
Po celou dobu talentové části je přítomen zdravotník, který Vám bude
připraven pomoci.
Mezi jednotlivými sportovišti je zajištěn převoz autobusem.
Po ukončení talentové části na bazénu je třeba vracet startovní čísla.
Veškeré informace o talentové části přijímacího řízení pro jednotlivé studijní
programy jsou zveřejněny na webu uchazečů o studium.
Informace o místnostech, kde budou probíhat ústní části, budou dostupné
v den přijímacího řízení na informačních tabulích v rámci univerzitního
kampusu Neředín a také s dostatečným předstihem na webu uchazečů
o studiu.

Technická pomoc
V případě technických problémů s rezervací Vašeho termínu se, prosím, obracejte
e-mailem na Mgr. Lukáše Jakubce, Ph.D. (lukas.jakubec@upol.cz), kde podrobně
popište problém a připojte printscreen obrazovky Vašeho počítače s chybovým
hlášením. Odpověď se Vám dostaví s přiměřeným časovým odstupem. Prosím,
nepočítejte s okamžitou odpovědí.

V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se obracejte přímo na studijní referentku
Vašeho studijního programu. Příslušný kontakt si můžete vyhledat na webu
Oddělení pro studium.

S přáním pěkného dne
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan
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