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Podle zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. 

  

- § 48 odst.1 :  

„ Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného 

středního nebo úplného středního odborného vzdělání.“ 

- § 49 odst. 1 :  

„ Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, 

schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné  školy nebo vysoké 

školy. Kromě toho může stanovit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené 

podmínky, splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších.“ 

Podle § 49 odst.1 stanovuje děkan Teologické fakulty pro přijetí další podmínky:  

  



  

1. Termín podání přihlášky ke studiu: do 30. července 2003 

  

2. Termín přijímacích zkoušek: 9. září 2003 

  

3. Administrativní poplatek: 500,- Kč 

  

4. Náležitosti požadované k přijímací zkoušce : 

  

    - vyplněná přihláška s uvedením názvu studijního programu a studijního oboru 

    - ústřižek o zaplacení administrativního poplatku 

    - notářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení a výročního vysvědčení z posledního ročníku  

       střední školy, případně notářsky ověřenou kopii diplomu z vyšší odborné školy 

  

5. Předpokládaný počet přijímaných studentů pro ak. rok 2003/2004 : 

  

       Studijní program/studijní obor                         max. počet přijímaných 

     Humanitní studia / Humanistika 

    Prezenční studium:                                                     20 
  
6. Způsob posuzování přijímací zkoušky :  

  

    maximální počet dosažitelných bodů :                            100 

    - test všeobecných znalostí                                             20 

    - test oborový                                                                30 

    - test psychologický                                                       25 

    - test jazykový                                                               15 

    - maturitní průměr                                                          10 



     

     Minimální počet bodů pro přijetí: 60 

  

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 zajistí, aby do 15. září 2003 odeslalo všem účastníkům přijímacích zkoušek 

vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou 

doručeny vyvěšením na úřední desce TF 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 umožní účastníkům přijímacího řízení (popř. rodičům nebo zákonným 

zástupcům) nahlédnout do výsledků přijímacího řízení ve dnech 17. – 18. září 2003 

v úředních hodinách studijního oddělení TF. Výsledky přijímacího řízení  je možné zjistit i na 

internetové „ home page „ fakulty na adrese: 
http://www.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. Žádosti budou 

shromážděny do 26. září 2003 na studijním oddělení TF a do 29. září 2003 přezkoumá děkan všechny 

žádosti. Studijní oddělení rozešle výsledky přezkoumání do 30. září  2003. 

  

  

Rozhodnutí nabývá účinnosti dne 27. 3. 2003. 

  

  

České Budějovice  27. 3. 2003 

  

  

                                                                                                                      Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

       děkan TF JU 

 


