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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 programy:  Rekreologie – pedagogika volného času 

Termín a čas: 5. září 2022 v 8:30 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 5. až 7. září 2022. 

Podrobné informace o tomto kurzu Vám bude zaslána přímo Katedrou rekreologie. 

 

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 

 

Mgr. Lenka Hrabalová 

T: +420 585 636 102 

E: lenka.hrabalova@upol.cz 

místnost: NA 3.06 

 

 

 

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

proděkan pro studium 

https://ftk.upol.cz/studenti/studium/oddeleni-pro-studium/#c1116
https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/
mailto:lenka.hrabalova@upol.cz
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Pozvánka na ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ a první odbornou 

blokovou výuku studentů 1. ročníku Katedry rekreologie   

FTK UP v Olomouci 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

gratulujeme Vám k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek na obor Rekreologie na Fakultě tělesné 

kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je nám potěšením, že Vás můžeme přivítat ve svých řadách. 

Tímto Vás zveme na úvodní soustředění studentů 1. ročníku Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci a 

první odbornou blokovou výuku. 

Termín a místo:  5. – 7. 9. 2022, Výcvikové středisko Pastviny  v prostředí Orlických hor 

(úvodní soustředění); Aplikační centrum BALUO FTK UPOL (horolezectví); Loděnice SKUP Olomouc 

(kanoistika) 

5. 9. – 7. 9. dopoledne proběhne úvodní soustředění, na kterém získáte informace důležité pro Vaše 

úspěšné studium – základní informace o kreditním způsobu studia, struktuře rozvrhu, jeho tvorbě 

elektronickou cestou a podobných záležitostech. Setkáte se a poznáte se nejen se svými novými 

spolužáky, ale také s námi, učiteli Katedry rekreologie ☺. Radost z pohybu, tvořivost, fantazie, humor, 

zábava… s tím se také počítá!  

7. 9. odpoledne – 9. 9. proběhne po návratu do Olomouce Vaše první odborná bloková výuka 

předmětů „základy horolezectví“ a „základy kanoistiky“.  

Organizace:  
 

Ihned po zápisu, který proběhne 5. 9. 2022 v 8:30 pod vedením pracovnic studijního oddělení FTK UP 

v Olomouci, odjíždíme společně autobusem na Výcvikové středisko Pastviny. Zpět na místo odjezdu 

(Neředín, Olomouc) se vrátíme 7. 9. 2022 přibližně kolem 14,00 hod.  

Vzhledem k významu, který může mít tento pobyt pro Váš další osobní a studijní život, je Vaše účast na 

soustředění sice dobrovolná, ale velmi důležitá!  

Na úvodní soustředění přímo navazuje bloková výuka (jedná se o povinné předměty) základů kanoistiky 

a základů horolezectví. Bloková výuka končí v pátek 9. 9. v odpoledních hodinách. Pro blokovou výuku 

ve dnech 7. – 9. 9. není v Olomouci zajištěno ubytování - každý student si nocleh zajistí individuálně.  

http://www.upol.cz/
https://www.acbaluo.cz/
http://www.kanoeolomouc.cz/kontakt.php
https://www.ftk.upol.cz/
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Nezapomeňte, že se budeme pohybovat venku, a to za každého počasí, že si budete potřebovat 

zapisovat poznámky, že budete na vodě (nepromokavou bundu, kalhoty, plavky…), že budete 

potřebovat další běžné věci (ručník, toaletní potřeby,…), Vaše případné medikamenty atd. …však Vy se 

vyznáte, že? Kdo vlastníte lezecké vybavení (lezečky, sedák, magnesium) vezměte jej se sebou! 

Pobytové náklady 2.000,- Kč (doprava, nocleh, plná penze) uhraďte převodem ze svého osobního účtu 

na účet: 19-1096330227/0100. Potvrzení o bankovní transakci (zde musí být čitelný variabilní symbol: 

99516018, specifický symbol: rodné číslo a do zprávy příjemce jméno studenta, za kterého byla částka 

uhrazena) pošlete elektronicky na adresu pavlina.starostova@upol.cz, případně poštou či osobně na 

sekretariát Katedry rekreologie FTK UPOL na adresu Pavlína Starostová, Katedra rekreologie FTK UPOL, 

Tř. Míru 117, 771 11 Olomouc.   

Pozor! Platba musí být na uvedeném účtu nejpozději do 19. srpna 2022! 

Krásné prázdniny a těšíme se na Vás!!! 

Za pedagogy katedry rekreologie 

 

Zdeněk Hamřík 

vedoucí KRL FTK UP 

 

http://www.upol.cz/
mailto:pavlina.starostova@upol.cz
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