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PODMÍNKY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO 

ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ 

ROK 2007/08 V BAKALÁŘSKÝCH OBORECH 

Humanistika, Náboženská výchova a etika, Pastorační 

asistence, Pedagogika volného času, V MAGISTERSKÉM 

OBORU Teologie, A V NAVAZUJÍCÍCH 

MAGISTERSKÝCH OBORECH Pastorační asistence, 

Učitelství náboženství a etiky 

  

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

studijním programu jsou stanoveny zákonem o vysokých školách č. 111/98 Sb.  

§ 48 odst. 1. Podle § 49 odst.1 stanovuje děkan Teologické fakulty JU pro přijetí další 

podmínky: 

  

1. Termín podání přihlášky ke studiu:                    do 24. srpna 2007 

  

2. Termín přijímacích zkoušek:                               11. září 2007  

  

3. Administrativní poplatek:                                    500,- Kč 

   - číslo účtu ČNB 30007-6036231/0710 

   - konstantní symbol: 0179 

   - variabilní symbol: 60201 

   - specifický symbol: rodné číslo uchazeče 

  

4. Forma podání přihlášky:   listinnou nebo elektronickou formou 



  

 - Elektronická přihláška: příslušný formulář je umístněn na webových stránkách 

fakulty: www.tf.jcu.cz; vnabídce: Studium/ Pro uchazeče / E-přihláška/ Vyplnění  

a registrace/. Po vyplnění údajů do webovského formuláře se přihláška nachází pouze 

ve fázi registrace. Zařazena mezi přijaté je poté, co fakulta obdrží výtisk podepsaný 

uchazečem, společně spotvrzením o zaplacení administrativního poplatku a dalšími 

požadovanými náležitostmi. Tento formulář musí být taktéž odeslán nejpozději  

dne 24. 8. 2007. Vpřípadě, že fakulta neobdrží přihlášku vpísemné podobě, nesplňuje 

uchazeč podmínky pro zařazení do přijímacího řízení.  

  

4. Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské, magisterské a navazující 

        magisterské formě studia: 

    - vyplněná přihláška s uvedením názvu studijního programu a studijního oboru - v případě 

       zájmu o více studijních oborů resp. forem je třeba vyplnit samostatnou  přihlášku pro 

       každý obor resp. formu studia, 

    - ústřižek o zaplacení administrativního poplatku, 

    - doporučení církevní nebo oborové autority ke studiu (Teologie, Pastorační asistence, 

Náboženská výchova a etika, Učitelství náboženství a etiky), 

    - úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední 

      školy, 

    - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, 

    - v případě zájmu o studium v navazujícím magisterském studijním programu doklad       

(diplom) o ukončení bakalářského studijního programu Náboženská výchova  a etika, 

Učitelství náboženství a etiky, Pastorační asistence, Pastoračně sociální asistent nebo jejich 

ekvivalentu (obory studované na jiných TF doma nebo v zahraničí zahrnující strukturu 

teologických resp. pedagogických předmětů). Dle charakteru absolvovaného bakalářského 

programu může garant oboru žádat doplnění předmětů nad rámec navazujícího studijního 

programu. 

  

5. Maximální počet přijímaných studentů pro ak. rok 2007/08: 

  

   Studijní program/studijní obor                                            max. počet přijímaných 

http://old.tf.jcu.cz/


    

    Prezenční bakalářské studium: 

    Humanitní studia/Humanistika                                                          35 

    Humanitní studia/Pastorační asistence                                              10 

    Pedagogika/Náboženská výchova a etika                                        10 

    Vychovatelství/Pedagogika volného času                                         60 

  

    Prezenční magisterské studium: 

    Teologie/Teologie                                                                           15 

  

     Kombinované bakalářské studium: 

     Humanitní studia/Pastorační asistence                                             20 

     Pedagogika/Náboženská výchova a etika                                       25 

  

     Kombinované navazující magisterské studium: 

     Humanitní studia/Pastorační asistence                                             15 

     Učitelství pro střední školy/Učitelství náboženství a etiky     15 

  

6. Způsob posuzování přijímací zkoušky: 

  

    a) pro bakalářský studijní program studijní obor: Humanistika 

    Maximální počet dosažitelných bodů: 100 

    - přijímací pohovor                                                                         50 

    - test oborový                                                                                20 

    - test jazykový (možnost výběru jazyka: angličtina/němčina) 20 



    - maturitní průměr                                                                           10 

     

    Minimální počet bodů pro přijetí: 50, z toho minimálně 5 bodů v ústním pohovoru 

  

    b) pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy 

        studijních oborů: Teologie, Pastorační asistence, Náboženská výchova a etika, 

        Učitelství náboženství a etiky 

    Maximální počet dosažitelných bodů: 100 

    - test všeobecných znalostí                                                                20 

    - test oborový                                                                                  20 

    - test psychologický                                                                          20 

    - maturitní průměr (státnicový průměr)                                               10 

    - ústní pohovor                                                                                 25 

    - doporučení ke studiu                                                                        5 

  

    Minimální počet bodů pro přijetí: 60, z toho minimálně 5 bodů v ústním pohovoru 

  

   c) pro bakalářský studijní program studijní obor: Pedagogika volného času 

    Maximální počet dosažitelných bodů: 100 

    - test všeobecných znalostí                                                                20 

    - test oborový                                                                                  20 

    - test psychologický                                                                          20 

    - maturitní průměr                                                                              5 

     - ústní pohovor                                                                                35 

  

    Minimální počet bodů pro přijetí: 50, z toho minimálně 5 bodů v ústním pohovoru 



  

  

7. Vyrozumění o přijetí : 

  - § 50 odst. 5: „Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek 

                           pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti 

                           podat žádost o přezkoumání  a musí být uchazeči doručeno do vlastních 

                           rukou. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí  

                           na úřední desce." 

  

Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 14. září 2007 odeslalo všem účastníkům přijímacích 

zkoušek vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět 

na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU ve vestibulu u studijního 

oddělení,  1. patro č. 107. 

  

  - § 50 odst. 6 : „Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají 

                             význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu." 

  

Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení (popř. rodičům nebo 

zákonným zástupcům) nahlédnout do výsledků přijímacího řízení dne 19. září 2007 v době od 

13,00 hod. do 15,00 hod. na  studijním oddělení TF JU. Výsledky přijímacího řízení  je 

možné zjistit i na internetové „home page" TF JU na adrese: http://www.tf.jcu.cz. 

  

8. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu: 

- § 50 odst. 2:  „O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, 

rozhoduje děkan fakulty." 

- § 50 odst. 7:  „Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, 

který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Jestliže je tímto orgánem 

děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. 

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké 

školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3. Jinak žádost  

zamítne  

a původní rozhodnutí potvrdí." 

http://www.jcu.cz/


  

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU. Žádosti 

budou shromážděny do 8. října 2007 na studijním oddělení TF JU a do 10. října 2007 

přezkoumá děkan všechny žádosti, v případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana 

budou výsledky přezkoumání odeslány  do 12. října 2007. V opačném případě bude žádost 

postoupena rektorovi univerzity, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí. 

  

České Budějovice, dne 19. 4. 2007 

doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan TF JU 

  

  

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 18. 4. 2007. 

Mgr. Zdeněk Toušek, předseda Akademického senátu TF JU 

 


