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 navazujícího magisterského 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:
Termín a čas:
Místo:

Tělesná výchova a sport - Rekreologie
9. září 2022 (čas dle harmonogramu úvodního soustředění)
Hrubá voda (místo úvodního soustředění)

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).
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11 Olomouc | T: +420 585 636 102
www.ftk.upol.cz

Co donést k zápisu
1.
2.
3.
4.
5.

Vyplněný zápisový list*;
podepsané prohlášení o bezpečnosti práce*;
1x fotografii rozměru 4x3 cm (zezadu podepsanou);
potvrzení tělovýchovného lékaře (pokud jste ještě nedodali);
úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském 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 9. až 12. září 2022
v obci Hrubá Voda. 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 7. až 9. října 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

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11 Olomouc | T: +420 585 636 102
www.ftk.upol.cz

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
proděkan pro studium

