Podmínky pro prijetí ke studiu
v akreditovaném studijním programu Specializace v pedagogice
na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdelávání
Mendelovy univerzity v Brne
v akademickém roce 2015/2016
§1
Obecná ustanovení
(1) Podmínky pro prijetí ke studiu na vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdelávání
Mendelovy univerzity v Brne (dále jen VÚ ICV MENDELU) jsou vydány jednak podle § 48
Zákona c. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (dále jen
Zákona o vysokých školách) a vychází z jeho ustanovení § 48-50 a v souladu se Studijním
a zkušebním rádem Mendelovy univerzity v Brne.
(2) Podmínky pro prijetí ke studiu v akreditovaném studijním programu Specializace
v p~dagogice na VÚ ICV MENDELU v akademickém roce 2015/2016vstupují v platnost
dnem jejich schválení Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brne.
§2
Podmínky prijetí ke studiu
(1) Obecné podmínky k prijetí v bakalárském studijním programu Specializace v pedagogice

stanoví § 48 odst. 1 Zákona o vysokých školách a Studijní a zkušební rád Mendelovy
univerzity v Brne.
(2) Ke studiu v bakalárském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru
Ucitelství odborných predmetu v kombinované forme, mohou být prijati uchazeci, kterí
úspešne ukoncili nebo ukoncují minimálne magisterský stupen vysokoškolského vzdelání
zemedelského,
technického,
potravinárského,
ekologického,
lesnického, drevarského,
ekonomického, zahradnického, prípadne veterinárního zamerení.
(3) Ke studiu v bakalárském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru
Ucitelství praktického vyucování a odborného výcviku v prezencní a kombinované forme,
mohou být prijati uchazeci s úplným stredním odborným vzdeláním, zejména zemedelského,
technického, potravinárského,
ekologického,
lesnického, drevarského, ekonomického,
zahradnického, prípadne veterinárního zamerení. Studijní program není urcen pro absolventy
gymnázií a konzervatorí.
(4) Podmínky pro prijetí ke studiu v následujícím akademickém roce zverejnuje VÚ ICV
MENDELU nejpozdeji do konce listopadu 2014 na své úrední desce; po tomto datu jsou též
uvedeny na internetové adrese www.icv.mendelu.cz.
§3
Podávání prihlášek
(1) Prihlášky ke studiu v bakalárském studijním programu Specializace v pedagogice podávají

uchazeci elektronicky studijnímu oddelení VÚ ICV MENDELU. Prihlášku je treba
vytisknout, podepsat a v papírové podobe odevzdat bud' osobne, nebo zaslat na níže uvedenou
adresu.
(2) Adresa pro podání prihlášky:
Institut celoživotního vzdelávání Mendelovy univerzity v Brne
Studijní oddelení

Zemedelská 1
61300 Brno
Adresa elektronické prihlášky:
http://prihlaska.mendelu.cz
(3) Dnem dorucení rádne vyplnené prihlášky na ICV MENDELU je zahájeno prijímací rízení.
Do prijímacího rízení nebudou zarazeny nekompletní prihlášky.
(4) Jsou-li u podané prihlášky, u níž byl uhrazen poplatek, zjišteny nedostatky, muže studijní
oddelení VÚ ICV MENDELU vyzvat uchazece k odstranení zjištených nedostatku a stanovit
primerenou lhutu k odstranení nedostatku. Neodstranením nedostatku ve stanovené lhute se
prijímací rízení zastavuje. Uhrazený poplatek se nevrací.

§4
Prijímací rízení
(1) Pri prijímacím rízení postupuje VÚ ICV MENDELU podle § 50 Zákona o vysokých
školách.
(2) Soucástí prijímacího rízení ke studiu bakalárského studijního programu Specialízace
v pedagogice, studijního oboru Ucitelství odborných predmetu (dále jen SP - UOP) je
prijímací zkouška. Skládá se ze dvou cástí - písemné a prípadne ústní. Písemnou cást tvorí
test ze všeobecne kulturního prehledu se zamerením na pedagogické, psychologické a
sociologické disciplíny. Prípadnou ústní cást zkoušky tvorí pohovor, kdy se zjištuje orientace
voblasti odborného školství a osobní zájem o zvolený obor. Konkrétní termín prijímací
zkoušky vcetne jejího obsahu bude každému uchazeci písemne sdelen v dostatecném casovém
predstihu, nejméne 3 týdny pred dnem prijímací zkoušky.
(3) Soucástí prijímacího rízení ke studiu bakalárského studijního programu Specialízace
v pedagogice, studijního oboru Ucitelství praktického vyucování a odborného výcviku
(dále jen SP - UPVOV), je prijímací zkouška formou písemného testu všeobecných
stredoškolských znalostí. Jejím úcelem je overit predpoklady uchazece ke studiu, zejména
posoudit jeho všeobecné schopnosti a vedomosti. Konkrétní termín prijímací zkoušky bude
každému uchazeci písemne sdelen v dostatecném casovém predstihu, nejméne 3 týdny pred
dnem prijímací zkoušky.
(4) Povinností uchazece o studium bakalárského studijního programu Specialízace
v pedagogice, studijního oboru Ucitelství odborných predmetu, je soucasne s prihláškou
doložit kopie dokladu o studijním prumeru ze svého dosavadního vysokoškolského studia
zemedelského,
technického,
potravinárského,
ekologického,
lesnického, drevarského,
ekonomického, zahradnického, prípadne veterinárního zamerení (tzn. prumer za 1. semestr
svého dosavadního magisterského studia). Uchazec je povinen doložit overený doklad
o dosaženém vzdelání, tj. diplom a prílohu (Diploma Supplement). Kopie dokladu je treba
ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU.
(5) Povinností uchazece o studium bakalárského studijního programu Specialízace v
pedagogice, studijního oboru Ucitelství praktického vyucování a odborného výcviku, je
soucasne s prihláškou, nejpozdeji však u zápisu, predložit overený doklad o dosaženém
vzdelání (maturitní zkouška) ajeho kopii ponechat k uložení na VÚI ICV MENDELU.
(6) Termín konání prijímacích zkoušek stanovený uchazeci vedením VÚ ICV MENDELU je
závazný. Náhradní termín muže být stanoven.
(7) Podmínky pro prijetí cizincu ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnení
závazku, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Ceská republika vázána.
(8) Prihlášky ke studiu v bakalárském studijním programu Specializace v pedagogice, pro oba
studijní obory (SP - UPVOV a SP - UOP), se prijímají do 15. dubna 2015 pro první kolo
prijímacích zkoušek, prípadne pro druhé kolo do 31. cervence 2015.

9) U prihlášky v elektronické podobe z internetové adresy http://prihlaska.mendelu.cz
je poplatek 440,- Kc pro obor SP - UPVOV a 500,- Kc pro obor SP - UOP, splatný v termínu
podávání prihlášek. Poplatek je zasílán na císlo úctu uvedené v internetové prihlášce.
Každému uchazeci je zde rovnež pridelen zvláštní variabilní symbol. Uhrazený správní
poplatek se nevrací.
(10) Pro prípravu na prijímací zkoušky je možné využít doporucené materiály uvedené na
www stránkách VÚ ICV MENDELU http://www.icv.mendelu.czJczJstudiumlbakalarske/svp.
(11) U bakalárského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru
Ucitelství odborných predmetu je podle výsledku prijímací zkoušky (váha 60%), a
studijního prumeru dosaženého v prubehu dosavadního vysokoškolského studia (váha 40%)
sestaven poradník uchazecu, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí reditelky VÚ ICV
MENDELU. Prijímací rízení ke studiu bakalárského studijního programu Specializace
v pedagogice, studijní obor Ucitelství odborných predmetu se uskutecnuje pouze pro
kombinovanou formu studia.
(12) U bakalárského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru
Ucitelství praktického vyucování a odborného výcviku jsou výsledky písemného testu
všeobecných stredoškolských znalostí bodove hodnoceny (váha 80%) a zohlednena bude
úspešnost stredoškolského studia (váha 20%). Na základe poctu dosažených bodu je sestaven
poradník uchazecu, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí reditelky VÚ ICV
MENDELU. Prijímací rízení ke studiu bakalárského studijního programu Specializace
v pedagogice, studijní obor Ucitelství praktického vyucování a odborného výcviku se
uskutecnuje pro prezencní i kombinovanou formu studia.
§5
Rozhodnutí
(1) Do 15 dnu po skoncení prijímacího rízení zverejní VÚ ICV MENDELU zprávu o jeho
prubehu. Ve zpráve uvede mimo jiné základní statistické charakteristiky prijímací zkoušky
podle Vyhlášky MŠMT c. 343/2002, o postupu a podmínkách pri zverejnování prubehu
prijímacího rízení na vysokých školách, ve znení pozdejších novel.
(2) Na základe výsledku prijímacího rízení rozhodne reditelka VÚ ICV MENDELU o prijetí
ke studiu v príslušném studijním oboru bakalárského studijního programu Specializace
v pedagogice.
(3) Rozhodnutí se vydává uchazeci písemne a musí obsahovat výrok o prijetí, oduvodnení
a poucení o prezkoumání rozhodnutí.
(4) Uchazec se stává studentem dnem zápisu do studia.
(5) Rozhodnutí musí být vyhotoveno do 30 dnu od overení podmínek pro prijetí ke studiu,
musí obsahovat oduvodnení a poucení o možnosti podat žádost o prezkoumání rozhodnutí
a musí být uchazeci doruceno poštovní zásilkou do vlastních rukou. Uchazeci, jehož pobyt
není znám, se dorucuje vyvešením rozhodnutí na úrední desce VÚ ICV MENDELU.
(6) Na rozhodování o prijetí ke studiu se nevztahují obecné predpisy o správním rízení.
(7) Uchazec má právo nahlédnout do všech svých materiálu, které mají význam pro
rozhodnutí o jeho prijetí ke studiu, do peti pracovních dnu po obdržení rozhodnutí. Umožnení
nahlédnutí mimo stanovený termín je považováno za nadstandardní úkon, který VÚ ICV
MENDELU poskytuje za poplatek.
(8) Uchazec muže požádat o prezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává reditelce VÚ ICV
MENDLU ve lhute 30 dnu ode dne jeho dorucení; zmeškání této lhuty lze ze závažných
duvodu prominout. Reditelka VÚ ICV MENDELU muže sama žádosti vyhovet a rozhodnutí
zmenit, jinak ji predá k rozhodnutí rektorovi MENDELU.
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