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V Olomouci dne 22. 7. 2022 

 

 

Vážená uchazečko a vážený uchazeči navržený na přijetí, 

 

 

zasíláme Vám podrobné informace k řádnému zápisu studentů 1. ročníku 

kombinovaného bakalářského studia do akademického roku 2022/2023. 

 

Tyto informace zasíláme všem uchazečkám a uchazečům navrženým na přijetí, 

jelikož úspěšně splnili všechny podmínky přijímacího řízení, a následně samotným 

zápisem se oficiálně stanou studenty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Pokud jste tak ještě neučinili, žádáme Vás, abyste prostřednictvím E-přihlášky 

do 31. 7. 2022 potvrdili, zda na zvolený studijní program nastoupíte nebo 

nenastoupíte. Tento údaj má pouze informační charakter pro Oddělení pro studium, 

nicméně nám pomáhá zpřesnit informaci o počtu uvolněných míst pro případnou 

možnost přijmout dalšího uchazeče v pořadí. 

 

 

Organizace řádného zápisu studentů do 1. ročníku 

 

Studijní program:  TV se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 

Termín a čas: 2. září 2022 ve 14:00 hod. 

Místo: budova NA, 4. podlaží, místnost 4.20 (třída Míru 117, Olomouc) 

 

Studenti/uchazeči jsou povinni stanovený termín dodržovat. V případě, že se uchazeč 

nezapíše ke studiu ve stanoveném termínu zápisu a do 5ti dnů od tohoto termínu 

se neomluví, pohlíží se na toto jeho jednání jako na výraz vůle ke studiu 

nenastoupit a jeho právo zápisu do studia zaniká. 

 

Pokud se uchazeč ze závažných důvodů hodných zvláštního zřetele nebude moci 

dostavit k řádnému zápisu, zašle e-mailem žádost o náhradní termín zápisu, který se 

uskuteční dne 23. září 2022. Ve své žádosti uvede jméno a příjmení, univerzitní číslo, 

program studia, formu a řádné odůvodnění. Žádost zasílejte e-mailem na adresu Vaší 

studijní referentky (kontakt je uveden níže).  

https://prihlaska.upol.cz/
https://mapy.cz/s/2ICyS
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Co donést k zápisu 

 

1. Vyplněný zápisový list*; 

2. podepsané prohlášení o bezpečnosti práce*; 

3. 1x fotografii rozměru 4x3 cm (zezadu podepsanou); 

4. potvrzení tělovýchovného lékaře (pokud jste ještě nedodali); 

5. úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání 

(pokud nebylo přiloženo u přihlášky nebo zasláno na studijní oddělení). 

 

*Tiskopis je k dispozici na internetových stránkách Oddělení pro studium fakulty. 

 

 

Zahájení výuky 

 

Úvodní soustředění, které je součástí výuky, proběhne v termínu 16. až 18. září 2022. 

Podrobné informace jsou součástí PDF verze tohoto dopisu (na jeho konci).  

Úhrada za tento kurz musí být uhrazena do 13. srpna 2022. 

 

Výuka prvního ročníku kombinovaného studia na Fakultě tělesné kultury začíná 

blokovou výukou ve dnech 23. až 25. září 2022. 

 

 

Průkaz studenta UP 

 

Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu 

do studia. Uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje 

využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů ČR nebo z vnitřních 

předpisů vysoké školy. Na Univerzitě Palackého v Olomouci se „Žádost o vystavení 

průkazu studenta“ podává výhradně elektronicky. 

Podrobné informace, jak podat elektronickou žádost a následně si průkaz vyzvednout, 

je uveden na internetových stránkách Centra výpočetní techniky UP. 

 

 

Kontakt na Vaši studijní referentku 

 

Soňa Látalová 

T: +420 585 636 013 

E: sona.latalova@upol.cz 

místnost: NA 3.08 

 

 

 

Za Oddělení pro studium doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 

proděkan pro studium 

https://ftk.upol.cz/studenti/studium/oddeleni-pro-studium/#c1116
https://ftk.upol.cz/fileadmin/userdata/FTK/Fakulta/Studujte_u_nas/Zapisy/Zapis_Bc-OCHO_K.pdf
https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/
mailto:sona.latalova@upol.cz


Univerzita Palackého v Olomouci 
Fakulta tělesné kultury  

Katedra sportu 
 

P o z v á n k a 
na kurz pobytu v přírodě a úvodní soustředění ke studiu  

(KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA + TV se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva) 
 

Vážená studentko, vážený studente, 
 
gratulujeme k přijetí ke studiu právě na naší fakultě. 
Dovolte, abychom Vás pozvali na první společnou akci a na první výuku 
na fakultě: absolvujete podzimní část kurzu pobytu v přírodě 
(jeho druhá část proběhne v letním semestru). 
 
Tato akce je koncipována jako kurz (základy kanoistiky, tábornictví, 
lanové aktivity, hry v přírodě), ale také jako úvod do studia (studijní 
obsah některých předmětů, organizace studijního semestru a roku, kurzovní výuka). Nedílnou 
součástí je seznámení s budoucími kolegy – studenty a vyučujícími zejména praktických 
předmětů garantujících kateder. 
 
Akce bude probíhat ve Výcvikovém středisku UP Pastviny v Orlických horách. 
 
Termín konání:  Pátek 16. září 2022–neděle 18. září 2022. 
Sraz: V 10 hodin z parkoviště v Olomouci-Neředíně, asi 100 m od FTK  

(zastávka tramvaje Krematorium). 
Stravování: Zajištěno 3x denně. Začíná se v pondělí obědem, končí se ve středu snídaní. 
Ubytování: Ve srubech po 4 osobách. Spacák není nutný, lůžkoviny dostanete. 
Příjezd: Do Olomouce v neděli 18. září kolem 14.00 hodiny. 
Cena kurzu: 1550 Kč (doprava, stravování, ubytování, fakultní tričko)  
 
Platební údaje 
Termín úhrady:  do 13. 8. 2022 
Bankovní účet  19-1096330227/0100 
Variabilní symbol:  99510329 
Zpráva pro příjemce:  příjmení a jméno studenta (nikoliv platícího rodiče:-)! 
 
Příslušnou část výpisu z účtu (nebo jiný doklad o úhradě) předložíte vedoucímu akce 
před nástupem do autobusu!!! 
 
Co s sebou 
Kurz obsahuje teoretické poznatky (psací potřeby a notes) a sportovní aktivity. Oděv a obuv na 
sportování a do přírody za každého počasí (boty do lodě), plavky, hygienické potřeby, horší 
oblečení do lesa, případně léky, kartičku zdravotní pojišťovny, 2 m šňůry pro uzlování. 
Pro večerní program vezmi „ozdobný a osobitý prvek do kasina“ (boa, rukavičky, kravata, 
motýlek, šaty, korále, čelenka, klobouk atd.), na táborák hudební nástroj vítán. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
Olomouc 22. 7. 2022                                    PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. 
                                                                                   vedoucí Katedry sportu 
 
Vyřizuje a případné dotazy elektronicky zodpoví: jana.seidlova@upol.cz  585636502 

mailto:jana.seidlova@upol.cz
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