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Organizace řádného zápisu 1. ročníku bakalářského studia v akademickém 

roce 2022/2023 

(prezenční i kombinované studium) 
 

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium, 

 

zápisy do 1. ročníku všech bakalářských, magisterských a navazujících magisterských 

studijních programů v prezenční i kombinované formě studia se uskuteční na Pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5. v posluchárně N2. Posluchárna se 

nachází v přízemí fakulty. 

 

U zápisu je potřebné doložit: 

 zápisový list (před zápisem si vytiskněte z elektronické přihlášky, záložka Dokumenty),  

 uchazeči o bakalářské předloží tištěnou verzi úředně ověřeného maturitního vysvědčení, 

 vyplněný a vytištěný Záznam o seznámení studentů UP v Olomouci a základních 

povinnostech při dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochraně, který je zveřejněn na webové stránce fakulty, Pedagogická fakulta,  

Uchazeč, Přijímací řízení, Průběžné informace – 

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-

programy/, 

 občanský průkaz, 

 psací potřeby. 

 

 

Bakalářská studia 

 

Pondělí 22. 8. 2022 

 

22. 8.  v  8.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské prezenční studium: 

 

Speciální pedagogika -  andragogika   

Speciální pedagogika – intervence   

Speciální pedagogika – raný věk   

Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika    

Speciální pedagogika – dramaterapie 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – completus 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - completus  

 

22. 8.  v 11.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské prezenční studium: 

 

Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů  

Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase     

Učitelství pro mateřské školy         

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání  - completus 

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku       

 

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/
https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/
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22. 8. ve 14.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské prezenční studium: 

 

Vychovatelství a speciální pedagogika       

Vychovatelství           

 

bakalářské kombinované studium: 

 

Vychovatelství   

 

 

Úterý 23. 8. 2022 
 

23. 8.  v  8.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské kombinované studium:  

 

Speciální pedagogika -  andragogika  

Speciální pedagogika – raný věk   

Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika     

Vychovatelství a speciální pedagogika       

 

bakalářské prezenční studium: 

 

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu minor:       

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání      

- přírodopis a environmentální výchova se zam. na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání 

- výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání      

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  

- geografie           

 

 

23. 8.  v  11.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské kombinované studium:  

 

Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů   

Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase    

Učitelství pro mateřské školy         

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – completus     

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – completus      
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23. 8.  v  14.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské kombinované studium:  

 

Speciální pedagogika – intervence   

 

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  maior ve sdruženém studiu minor:    

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání            

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání   

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- geografie           

 

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu minor:    

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- přírodopis a environmentální výchova se zam. na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání      

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ      

- geografie 

 

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu 

minor:     

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- matematika se zaměřením na vzdělávání 

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání   

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání       

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
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Středa 24. 8. 2022 
 

24. 8.  v  8.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské prezenční studium:  

           

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:    

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- historie se zaměřením na vzdělávání       

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání      

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání      

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání   

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání          

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- geografie           

 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu minor:        

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- historie se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání   

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- geografie           

 

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu 

minor:      

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání       

- historie se zaměřením na vzdělávání 

- matematika se zaměřením na vzdělávání  

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání   

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání   

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání         
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24. 8.  v  11.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské prezenční studium:  

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:        

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání 

- historie se zaměřením na vzdělávání  

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání      

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání     

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání     

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání   

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání      

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ     

- fyzika          

- geografie              

 

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém 

studiu minor:       

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- historie se zaměřením na vzdělávání  

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání 

- matematika se zaměřením na vzdělávání 

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- geografie           

 

 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:       

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání  

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání  

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání  

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání   

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- geografie           
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24. 8.  v  14.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské prezenční studium:  

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:       

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- historie se zaměřením na vzdělávání       

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání      

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání      

- přírodopis a environmentální výchova se zam. na vzdělávání    

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ      

- geografie 

 

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu minor:          

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- historie se zaměřením na vzdělávání 

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ      

- geografie           

 

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:        

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- historie se zaměřením na vzdělávání  

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání      

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ      

- geografie 

- chemie 
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Čtvrtek 25. 8. 2022 
 

 

25. 8.  v  8.00 hod. v posluchárně N 2 
 

bakalářské kombinované  studium:  

      

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:       

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání      

- přírodopis a environmentální výchova se zam. na vzdělávání    

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání       

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- geografie           

 

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu minor: 

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání   

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání    

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- geografie  

       

Matematika se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:       

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání     

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání     

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání   

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání      

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ     

- geografie              

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:     

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání     

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání     

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání     

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ     

- geografie              
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Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém 

studiu minor:       

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání  

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání       

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání       

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ      

- geografie               

 

 

 

 

25. 8.  v  11.00 hod. v posluchárně N 2 
            

bakalářské prezenční studium:  

 

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ maior  ve sdruženém studiu minor:    

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání       

- historie se zaměřením na vzdělávání 

- matematika se zaměřením na vzdělávání      

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání   

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- ruská filologie 

- geografie 

 

Historie se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:     

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  

- výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání  

- hudební kultura se zaměřením na vzdělávání      

- přírodopis a environmentální výchova se zam. na vzdělávání    

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání    

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání         

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ      

- geografie           
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Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:     

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- historie se zaměřením na vzdělávání 

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání       

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání     

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání    

- přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání    

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ       

- geografie 

 

 

bakalářské kombinované  studium:  

 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání maior ve sdruženém studiu minor:       

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání   

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání     

 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání  maior ve sdruženém studiu minor:        

- anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání        

- český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání         

- matematika se zaměřením na vzdělávání       

- přírodopis a environmentální výchova se zam. na vzdělávání    

- společenské vědy se zaměřením na vzdělávání      

- technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání 

- informační technologie se zaměřením na vzdělávání  

- německý jazyk se zaměřením na vzdělávání       

- speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  

 

 


