V Olomouci 4. 5. 2022
Vážená uchazečko a vážený uchazeči o studium,
zasíláme Vám podrobné informace k průběhu písemné a ústní části přijímacího řízení
na jednooborové navazující magisterské studijní programy:
•
•

Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice;
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální
pedagogiku.

Termín přijímacího řízení byl stanoven na 30.–31. 5. 2022. Termín přijímací zkoušky si
určuje každý uchazeč i uchazečka sám/a pomocí Rezervačního systému UP.
S ohledem na počet uchazečů byly rozhodnutím děkana FTK UP, v souladu se
zveřejněnými podmínkami, upraveny podmínky přijímacího řízení, kdy bylo upuštěno
od písemné části přijímacího řízení. Uchazeči tedy vykonají pouze ústní část
přijímacího řízení.
Způsob rezervace termínu
1. Po přihlášení do E-přihlášky přejděte do menu „Odkazy na aplikace“ a vstupte
do Rezervačního systému UP.
2. Pro zobrazení dostupných termínů budete muset do Rezervačního systému UP
vložit „Kód akce“: apa2022.
3. Každý uchazeč má možnost se zarezervovat pouze na jeden z nabízených dnů.
4. Možnost se přihlásit a zároveň provádět změny v rezervacích je povolena
do čtvrtku 26. 5. 2022 23:59.
Podrobný návod k obsluze Rezervačního systému UP je dostupný na Wiki UP.
V případě technických problémů s rezervací Vašeho termínu se obracejte e-mailem
na Mgr. Lukáše Jakubce, Ph.D. (lukas.jakubec@upol.cz), kdy podrobně popište
problém a připojte printscreen obrazovky Vašeho počítače s chybovým hlášením.
Odpověď se Vám dostaví s přiměřeným časovým odstupem, ale prosím nepočítejte s
okamžitou odpovědí.
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Místo a čas konání ústní části
budova NC | 5. podlaží | místnost 5.20 (třída Míru 111, Olomouc)
Uchazeči se dostaví v čase a termínu, který si zvolí sami v Rezervačním systému UP.
Organizační pokyny
U přijímacího řízení prokazují uchazeči o studium svou totožnost pomocí občanského
průkazu nebo cestovního pasu.
Časy v Rezervačním systému jsou orientační, určují pořadí uchazečů v rámci dne.
Pro shromáždění uchazečů bude sloužit určená místnost, ze které budou
ve stanoveném pořadí uchazeči zváni k přijímací komisi.

Podrobné informace jsou také zveřejněny na webu uchazečů o studium, a to včetně
odeslaných dopisů. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se obracejte přímo
na studijní referentku Vašeho studijního programu, kterou je Mgr. Lenka Hrabalová
(lenka.hrabalova@upol.cz). Podrobnější kontakt je uveden na webu Oddělení pro
studium.

Za Oddělení pro studium
Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D.
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