
 

 

 

 

 

Právě jste se stal/a prvačkou/kem na KáPéVéčku,  

neboli  katedře primárního vzdělávání.  

 

Začínáte tzv. akademickým rokem 2020/2021,  

Váš obor je Učitelství pro 1. stupeň základní školy. 

 

 

 

Co máte dělat, abyste se lépe zorientoval/a? 



Vaši tutoři (tj. pomocníci při studiu) jsou: 

https://www.fp.tul.cz/

student/tutori 



Sledujte webové stránky vaší domovské katedry: 

https://kpv.fp.tul.cz/ 
Dozvíte se z nich informace o vyučujících, rozvrhu a také aktuální 

informace.  



V současné době je asi nejdůležitější informací, 

že: 

Také tento akademický rok bude silně ovlivněn opatřeními krajské 

hygienické stanice a TUL ohledně pandemie koronaviru.  

Délka trvání opatření je zatím do 31.10.2020.  

Výuka bude probíhat převážně distančně.  

O organizaci jednotlivých předmětů Vás budou informovat 

jednotliví vyučující.  

Řiďte se prosím jejich pokyny. 



Další užitečné informace, formuláře a aktuality naleznete na 

stránkách Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické (FP TUL): 

https://www.fp.tul.cz. 
Doporučujeme pravidelně stránky navštěvovat, abyste byl/a v obraze, 

věděl/a, co se děje na fakultě, a aby Vám případně neunikla důležitá 

provozní informace. 



Většina nejdůležitějších procesů, pravidel a povinností je popsána 

ve Studijním a zkušebním řádu   

 https://www.fp.tul.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy  
 



 

 

Pro ještě lehčí orientaci doporučujeme shlédnout šikovné video, 

připravené Ekonomickou fakultou a sdílené s jejím svolením.  

https://www.youtube.com/watch?v=_QZUX6JyJQU 
Pro Vás je zde jen malá změna: na FP Vám předměty pro první semestr 

zapisuje studijní oddělení a Vaše osobní číslo začíná na písmeno P. 

 

 



Důležitým studijním portálem pro vás je IS STAG 

https://stag.tul.cz/portal.  
Budete ho potřebovat po celou dobu studia. 

 (Postup přihlášení viz výše zmíněné video: 



Harmonogram vašeho prvního akademického roku 2020/2021 



…a nyní některé důležité informace ze studijního 

a zkušebního řádu… 



Kreditní systém studia: základní principy 
   

Podmínkou úspěšného uzavření studia není absolvování 

(standardního) počtu studijních let, ale získání předepsaného počtu 

kreditů v předepsané skladbě (tj. povinné, povinně-volitelné i 

nepovinné předměty). Každý předmět (= kurz) je ohodnocen určitým 

počtem kreditů. 

 

Standardní tempo studia je 30 kreditů za semestr, tj. 60 kreditů za 

akademický rok, tj. 300 kreditů za celou dobu Vašeho studia. 

 

Abyste úspěšně absolvovali 1. ročník a postoupili do druhého, 

musíte získat v 1. semestru studia minimálně 15 kreditů (do 19. 2. 

2021) a za celý první ročník minimálně 40 kreditů (do 31. 8. 2021).  

 
V zimním semestru jsou Vám studijním oddělením zapsány pouze povinné 

předměty, předměty v letním semestru si již zapisujete sami a můžete si zapsat 

i zvolené povinně volitelné nebo volitelné předměty. 



Studijní a zkušební řád: zápočty a zkoušky 
   

Požadavky pro udělení zápočtu i požadavky ke zkoušce jsou 

uvedeny v sylabu předmětu, vyučující je sdělují na počátečním 

semináři. Tyto požadavky nemohou být během semestru měněny.  

Při neudělení zápočtu ve stanoveném termínu může vyučující určit náhradní termín 

pro splnění podmínek k získání zápočtu. Student může při neudělení zápočtu požádat 

vedoucího katedry, příp. děkana fakulty o přezkoumání záležitosti.  

 

Pokud student nevyhoví u zkoušky, má v rámci vypsaných termínů 

právo na dva opravné termíny, výjimečně je možné požádat 

děkana fakulty o třetí opravný termín (tzv. děkanský).   

 

Pokud je předmět ukončen zápočtem i zkouškou, musí student před 

konáním zkoušky získat nejprve zápočet.  



Studijní a zkušební řád: předzápis a zápis 
   

Student zápisem předmětů do příslušného semestru či akademického 

roku stvrzuje podpisem svůj osobní studijní plán, který se pro něj tímto 

stává závazným (tj. zapsané předměty jsou povinné). Předměty, které 

byly zvoleny „nevhodně“, je možné si nechat ve vypsaných lhůtách 

na studijním oddělení vyškrtnout. 

 

Pokud se studentu nepodaří zapsaný předmět splnit (tj. nezíská zápočet 

či zkoušku), lze předmět zapsat podruhé v jiném semestru, resp. 

ročníku; při opakovaném neúspěchu je studium ukončeno (třetí zápis 

předmětu výjimečně povoluje rektor TUL). 

  

  



Zápis splněných zápočtů a zkoušek 
   

Splněné povinnosti jsou zapisovány garantem či vyučujícím 

předmětu do systému STAG (Doporučení: student si ve vlastním 

zájmu hlídá, že má splnění předmětu zapsáno).  

 

Student má povinnost se u každé kontroly studijních povinností 

(zápočet, zkouška) prokázat platným průkazem studenta (čipová 

kartička, většinou ISIC) s aktuální fotografií.  

 

Student TUL v komunikaci týkající se studia povinně používá 

univerzitní emailovou adresu ve struktuře jmeno.prijmeni@tul.cz. 



Další důležité skutečnosti 
   

Má-li student z předchozího studia na fakultě či jiné vysoké škole 

některé ze studijních povinností již splněny, může  požádat 

(prostřednictví STAGu) o jejich uznání, a to nejpozději do 2 týdnů do 

začátku semestru, jehož se uznávané předměty podle standardního 

studijního plánu týkají.  

Uznané kredity se do roku, v němž jsou uznávány, nezapočítávají!  

 

Blíže o uznávání předmětů – viz studijní oddělení, popř. studijní proděkan.   



Důvody pro ukončení studia (dle SZŘ) 
   

Důvodem pro ukončení studia je, pokud student: 

-  nezíská v prvním semestru 15 kreditů; 

-  nezíská za první ročník 40 kreditů; 

-  nezíská za daný akademický rok počínaje 2. r. 30 kreditů; 

(výjimka je možná v posledním roce studia, a to pouze jednou), 

-  nesplní zapsaný předmět ani po jeho druhém zápisu;  

  (po rektorově povolení výjimečně třetím)  

-  nesloží státní závěrečnou zkoušku ani ve třetím termínu;  

-  nevykoná státní závěrečnou zkoušku v předepsané době; 

-  překročí maximální dobu studia.  

 

Dalšími důvody pro ukončení studia je např. neomluvené nedostavení se 

k zápisu (a to i po přerušení studia) apod.  

 více viz SZŘ TUL (novelizovaný k 1. 9. 2018).   



Další důležité skutečnosti 
   

Po překročení standardní doby studia o více než 1 rok musí student 

hradit poplatek za studium (18 000, Kč / semestr – hradí se za každých 

započatých 6 měsíců) Do této doby se započítávají všechna dřívější 

neúspěšná studia. 

Při splnění prospěchových podmínek má student nárok na prospěchové 

stipendium. Pokud se účastní SVUČ, má nárok na mimořádné 

stipendium.  

Další stipendia, o něž je po splnění daných podmínek možno žádat: 

ubytovací, sociální – viz studijní oddělení.  

Studium lze přerušit celkem na dobu nejvýše 12 měsíců (Bc., NMgr.), 

24 měsíců (Mgr., DSP), za zcela výjimečných okolností (nikoliv 

studijních) max. na 36 měsíců. Doba přerušení se nezapočítává do 

celkové doby studia. 



Studijní oddělení – budova G (Univerzitní nám., 4.p.) 

  
Miroslava Kretschmerová- Dvouobory: Matematika (Bc.+NMgr.), Fyzika 

(Bc.+NMgr.), Chemie (Bc.+NMgr.), Tělesná výchova a sport (Bc.+NMgr.), 

Informatika (Bc.), Geografie (Bc.), Specializace v pedagogice (Bc.), Učitelství 

2. stupeň (NMgr.), Učitelství SŠ (NMgr.), Doktorské studium. Koordinátor IS 

STAG. Poplatky za překročenou standardní dobu studia, stipendia - 

ubytovací, sociální, doktorská, prospěchová, motivační a mimořádná. 

Mgr. Júlia Jandejsková - Jednoobory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.), 

Učitelství pro mateřské školy (Bc.), Učitelství odborných předmětů 

(Bc.), Fakultní koordinátor ERASMUS+ 

Petra Kazdová - Jednoobory: Historie (NMgr.), Aplikovaná matematika 

(NMgr.), Aplikovaná fyzika (NMgr.), Sociální práce (Bc.), Speciální pedagogika 

(Bc.), Rekreologie (Bc.), Matematika (Bc.-jednoobor), Vychovatelství 

(Bc.+NMgr.), Aplikovaná geografie (Bc.), Český jazyk a literatura (Bc.), 

Filozofie humanitních věd (Bc.), Kulturněhistorická a muzeologická studia 

(Bc.). Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Odevzdávání 

originálů BP/DP. 



A hlavně, pamatujte, že: 
   

Při jakýchkoliv problémech a překážkách (studijních, zdravotních, 

osobních aj.) je nutné začít řešit situaci včas. Jen při včasném řešení 

je možné nalézt zákonné a uspokojivé východisko, které nepovede 

nutně k ukončení studia pro neplnění studijních povinností (lze 

využít např. možnosti přerušení studia, individuálního postupu 

apod.). Všechny argumenty je však třeba vždy doložit. 



…a ještě pár praktických rad k životu  

na akademické půdě… 



E-mailová korespondence 
   

Používejte univerzitní emailovou adresu ve struktuře 

jmeno.prijmeni@tul.cz, na maily z jiné adresy Vám vyučující není 

povinen odpovídat. 

 

Do mailu vždy uveďte: 

Předmět: Název předmětu a stručně předmět mailu (např. PJAP: 

dotaz k distanční výuce / prosba o… / omluva  z…… 

 

Oslovení: Dobrý den, pane docente….; Vážená paní magistro 

Tělo zprávy: napište stručně, jasně, spisovně a gramaticky správně, co 

potřebujete  

Rozloučení: S pozdravem / Zdraví  / Přeji hezký den atd. 

Podpis: Jméno + ročník, obor (+ osobní číslo) 



Oslovování vyučujících  

Na akademické půdě se oslovuje titulem či akademickou funkcí (např. 

pane děkane, pane profesore). 

  

Jaké jsou tedy nejčastější tituly? 

prof.    Pane profesore / paní profesorko 

doc.    Pane docente / paní docentko 

PhDr., RNDr.,  PaedDr. (před jménem)  

a/nebo Ph.D. (za jménem)  Pane doktore / paní doktorko 

Mgr.,  MgA.   Pane magistře / paní magistro 

Ing.   Pane inženýre / paní inženýrko 

 

Oslovuje se nejvyšším titulem nebo akademickou funkcí  

  např. proděkana doc. RNDr. Jana Nováka , Ph.D. oslovíme:  

„Pane docente“ nebo „Pane proděkane“.  



Náležitosti seminárních a jiných odborných prací 
   

Postupujte dle pokynů vyučujícího, obvykle bývá STRUKTURA:  

 

Úvodní strana (logo fakulty, katedry), Název práce, jméno studenta, předmět, jméno 

vyučujícího, datum… 

Úvod, kapitoly, podkapitoly, odkazy, poznámky pod čarou, závěr… 

Vhodné používat vícečetné číslování  

Seznam literatury a zdrojů (podle normy, např. ISO, APA aj. 

(Přílohy) 

A pozor na:  

STYLISTIKU: Odborný text používá neutrální čestinu a odborné termíny,  

Nadpisy a podnadpisy, číslování kapitol a podkapitol atd. Uvádí ověřené 

informace a uvádí zdroje.   

PRAVOPIS: Před odesláním vše zkontrolujte, pravopisné chyby nepůsobí 

dobře. Velkým pomocníkem jsou on-line pravidla českého pravopisu na 

stránkách Ústavu pro jazyk český (www.ujc.cz). 



 Přejeme Vám úspěšné studium 

na  FP TUL 

za všechny kolegy KPV 

 

Vaši tutoři  

 

PhDr. Jana Johnová, Ph.D. 

PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. 

 


