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INFORMACE

PŘEHLEDNÉ INFORMACE
PRO STUDENTY PRVNÍCH
ROČNÍKŮ

TIPY NÁVODY



Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 636 001

E-mail: fpe@fpe.zcu.cz

@FPEZCU @FPEZCU www.fpe.zcu.cz

https://www.facebook.com/FPEZCU/
https://www.instagram.com/FPEZCU/
http://www.fpe.zcu.cz/
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UNIVERZITA A FAKULTA

Univerzita je obecné označení samosprávné
vysoké školy, která poskytuje nejvyšší stupeň
vzdělání. Západočeská univerzita se člení na
devět fakult, mezi kterými je i Fakulta
pedagogická. Součástí univerzity jsou i další
pracoviště.

Fakulta se dále dělí na jednotlivé katedry, popř. centra.
Katedry či centra jsou základní jednotkou pro
pedagogickou a vědeckou činnost. Každá katedra se také
podílí na výuce daného oboru pro ostatní fakulty univerzity.

FAKULTY ZČU
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická

Fakulta právnická
Fakulta strojní
Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara
Fakulta zdravotních studií

FAV
FEK
FEL
FF
FPE

FPR
FST
FDULS

FZS

5



Fakulta pedagogická je největší fakulta Západočeské univerzity 
a zároveň je to fakulta nejstarší.

Převážná většina výuky probíhá ve třech budovách: 

Veleslavínka (Veleslavínova 42) – zde najdete studijní oddělení 
a děkanát. Také jsou zde dvě auly a atria. Sídlí zde následující katedry:

Klatovská (Klatovská třída 51) –  zde najdete Pedagogickou knihovnu 
a bufet. Sídlí zde následující katedry:

Chodské (Chodské náměstí 1) – tato budova je spojena s budovou na
Klatovské. Sídlí zde následující katedry:

FAKULTA PEDAGOGICKÁ
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Katedra českého jazyka a literatury (KČJ)
Katedra historie (KHI)
Katedra chemie (KCH)
Katedra ruského jazyka (KRF)

Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV)
Katedra hudební výchovy a kultury (KHK)
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Katedra výtvarné výchovy a kultury (KVK)

Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
Katedra anglického jazyka (KAN)
Katedra německého jazyka (KNJ)
Katedra pedagogiky (KPG)
Katedra psychologie (KPS)

http://kcj.zcu.cz/cz/
http://khi.zcu.cz/cz/
http://kch.zcu.cz/cz/
http://krf.zcu.cz/cz/
http://khk.zcu.cz/cz/
http://kmt.zcu.cz/cz/
http://kvd.zcu.cz/cz/
http://kvk.zcu.cz/cz/
http://cbg.zcu.cz/cz/
http://kan.zcu.cz/cz/
http://knj.zcu.cz/cz/
http://kpg.zcu.cz/cz/


FAKULTA PEDAGOGICKÁ

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.

Tajemník
Ing. Pavel MIČKE

Proděkan pro vzdělání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj
doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D.

SÍDLO

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí 
Úterý 
Středa 

Petra Vošahlíková
vedoucí studijního oddělení
+420 377 636 010         
vosahlik@fpe.zcu.cz

Milada Valentová
referentka stud. odd.
+420 377 636 014
mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla Zelenková
referentka stud. odd.
+420 377 636 013
pzelenko@fpe.zcu.cz
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13:00–14:30
8:00–11:00
8:00–11:00 a 13:00–15:00

Proděkanka pro vnější vztahy a CŽV
Dr. phil. Michaela VOLTROVÁ

Proděkan pro organizaci tvůrčí činnosti
prof. RNDR. Michal MERGL, CSc.

Proděkan pro strategii
doc. Mgr. Jiří KOHOUT, Ph.D.

tel:+420377636010
mailto:vosahlik@fpe.zcu.cz
mailto:mkrakor@fpe.zcu.cz
mailto:pzelenko@fpe.zcu.cz


FAKULTA PEDAGOGICKÁ

SÍDLO

STUDIJNÍ PROGRAMY 
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Bakalářské studijní programy

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání
Hudba se zaměřením na vzdělávání
Informatika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na
vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání
Hudba se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání

Tělesná výchova a sport
Učitelství pro mateřské školy

sdružené studium (maior, minor)
prezenční studium

samostatné studium (komplet)
prezenční studium

ostatní bakalářské programy
prezenční studium

Speciální pedagogika

Učitelství pro mateřské školy

ostatní bakalářské programy
kombinované studium

Magisterské studijní programy

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

5 leté programy

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
kombinované studium

Navazující magisterské studijní programy

Učitelství anglického jazyka pro ZŠ 
Učitelství biologie pro ZŠ
Učitelství českého jazyka pro ZŠ 
Učitelství dějepisu pro ZŠ
Učitelství fyziky pro ZŠ
Učitelství geografie pro ZŠ 
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ 
Učitelství chemie pro ZŠ
Učitelství informatiky pro ZŠ 
Učitelství matematiky pro ZŠ 
Učitelství německého jazyka pro ZŠ 
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
Učitelství technické výchovy pro ZŠ 
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ
Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

2 roky, prezenční studium,

3 leté programy

prezenční studium

Učitelství českého jazyka pro SŠ
Učitelství hudební výchovy pro SŠ 
Učitelství německého jazyka pro SŠ 
Učitelství ruského jazyka pro SŠ
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ 
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ 
Učitelství dějepisu pro SŠ
Učitelství biologie pro SŠ 
Učitelství chemie pro SŠ
Učitelství geografie pro SŠ 

Pedagogika pohybové prevence

*

*ke dni 1. 5. 2022



Výuka
Zkouškové období

Přípravný týden studentů 1. ročníků
Upřesňující zápis
Mezní termín pro splnění podmínek 
1. semestru
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU

STUDIUM KROK ZA KROKEM

19. 9.–21. 12. 2022
22. 12. 2022–13. 2. 2023

 
12. 9–16. 9. 2022
6. 2.–10. 2. 2023

17. 2. 2023

ZIMNÍ SEMESTR

13. 2.–19. 5. 2023
20. 5.–25. 6. 2023
26. 6.–20. 8. 2023
21. 8.–31. 8. 2023

 

31. 8. 2023

LETNÍ SEMESTR

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Zimní prázdniny

28. 9. 2022
28. 10. 2022
17. 11. 2022

24. 12. 2022–1. 1. 2023
 

VOLNÉ DNY

Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství

6. 4. 2023
7. 4. 2023

10. 4. 2023
1. 5. 2023
8. 5. 2023

 

VOLNÉ DNY

Výuka
Zkouškové období
Letní prázdniny
Zkouškové období

Mezní termín pro získání zápočtů
a zkoušek



občanský průkaz
fotografii pasového formátu
maturitní vysvědčení

V první řadě je potřeba provést tzv. předběžný zápis do 
prvního ročníku. Jak na to? 

Budete potřebovat: 

       + vše, co chceš potvrdit...

 

STUDIUM KROK ZA KROKEM
Obdržel/a jste rozhodnutí o přijetí ke
studiu na FPE ZČU a nevíte co dělat dál?
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PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS

Informace o předběžném zápisu jste obdrželi spolu s rozhodnutím o přijetí.

Pozor! Čas a učebny jednotlivých zápisů se liší podle oborové kombinace!

Nemůžete-li se dostavit osobně, může Vás zastoupit pověřená osoba. Musí však mít Vámi podepsanou
a úředně ověřenou plnou moc. 

Uchazeči, kteří maturují v září, musí nejpozději do 25. července 2022 zaslat na mail vosahlik@fpe.zcu.cz
písemnou žádost o náhradní termín zápisu v září (důvod: maturitu skládá až v opravném termínu).
Pokud tak neučiní, nebude jim umožněn dodatečný zápis.

V případě, že se nedostavíte a ani se neomluvíte, budete vyřazeni ze seznamu bez
možnosti odvolání. Pokud již víte, že k nám na FPE nenastoupíte, sdělte nám to
prosím také na e-mail vosahlik@fpe.zcu.cz.

mailto:vosahlik@fpe.zcu.cz
mailto:vosahlik@fpe.zcu.cz


A) Půjdete na předběžný zápis v červenci
 → Předzápis máte v době od 23. 8. do 31. 8. 2022 na www.portal.zcu.cz

B) Půjdete na náhradní termín předběžného zápisu 1. 9. 2022
 → Předzápis máte v době od 3. 9. do 5. 9. 2022 na www.portal.zcu.cz

C) Maturujete až na podzim
 → Budete posílat zvolené předměty na e-maily svých studijních
referentek.

V PRVNÍM ROČNÍKU JIŽ MÁTE VĚTŠINU PŘEDMĚTŮ ZAPSANOU OD
STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ!

Předběžný zápis máme za sebou... Co dál?

#CO&JAK DO PRVÁKU

STUDIUM KROK ZA KROKEM

Je načase zapsat si
předměty, které Vás
čekají v prvním ročníku! 
Udělat tzv. předzápis.

Zjistěte více informací o předzápisu 
a kreditním systému v našem pořadu
Co&Jak do prváku.
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KDY MUSÍM UDĚLAT PŘEDZÁPIS?

Jsou 3 možnosti: 

http://www.portal.zcu.cz/
http://www.portal.zcu.cz/


STUDIUM KROK ZA KROKEM
Kredity, kredity, kredity...
Každý předmět, který během studia absolvujete, je ohodnocen tzv.
kredity. Vyjadřují míru náročnosti, kterou musíte vynaložit, abyste
úspěšně zvládli daný předmět. Kredity získáte, když předmět úspěšně
zakončíte zkouškou či zápočtem.

V prvním semestru musíte získat alespoň dvacet kreditů
(doporučujeme mít zapsáno kolem 30), za celý rok pak
minimálně čtyřicet kreditů. Maximální počet je 70 kreditů za rok!

Abyste byl/a připuštěn/a ke Státní závěrečné zkoušce (SZZ), musíte
během celého bakalářského studia získat 180 kreditů, v případě
magisterského studia je tato hranice 300 kreditů za celé studium. 
Během navazujícího magisterského studia vám stačí získat 120 kreditů. 
 Zároveň musíte splnit všechny „segmenty" a jejich „bloky".

Toto je segment „Společný základ". Ten absolvuje každý student. 
Jde o předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, cizích jazyků a další.

Zde jsou jednotlivé bloky, které musíte splnit.

Blok splníte tím, 
že získáte minimální
počet kreditů, který je

v daném bloku
potřeba.

Kromě společného
základu budete

samozřejmě
studovat také svoji
kombinaci (viz BC

HV50 a BCI AJ50)*.

12*Studenti programů označených jako „komplet",  TVS, SPPG, Učitelství pro MŠ 
a Učitelství pro 1. st. ZŠ mají jiné rozdělení jednotlivých segmentů!



Všechny předměty lze rozdělit do 3 kategorií: A, B a C.

A = Povinné, aneb tyto předměty musíte splnit! 
V prvním ročníku si povinné předměty (A) nezapisujete! 
Už je máte předzapsané od studijního oddělení..

B = Povinně volitelné. Tyto předměty jsou sdruženy do bloků. 
Stačí vám, když splníte jen určitý počet kreditů z daného bloku. Až budete
dělat zápis, vybírejte předměty pouze z prvního ročníku. Některé
programy v prvním ročníku povinně-volitelné předměty nemají.

C = Výběrové. Chybí-li vám kredity, můžete si zapsat výběrové
předměty. 
Na výběr máte velké množství předmětů a další si můžete jednoduše
vyhledat v Portálu. Můžete si zapsat třeba takové míčové či deskové hry,
jazyky, sborový zpěv a mnoho dalších. Vybírejte pouze takové rozvrhové
akce, které se vám nebudou krýt s jinými předměty.

PŘEDMĚTY A, B, C

STUDIUM KROK ZA KROKEM

U každého předmětu naleznete
sylabus. Zde se dozvíte veškeré
informace o předmětu, tedy kdo jej
vyučuje, co byste měli umět před
studiem daného předmětu,
časovou náročnost předmětu nebo
způsob zakončení a požadavky. 

Předměty také můžeme
rozdělit na semináře,
přednášky a cvičení.

13



STUDIUM KROK ZA KROKEM

Zakončení zápočtem (Pouze splnil a nesplnil).

Zakončení zkouškou, kdy nejprve získáte zápočet (splnil), 

Zakončení předmětu můžeme rozdělit na dva nejčastější způsoby:

       a následně vás čeká zkouška, za kterou získáte známku (1, 2, 3)
       neuspěl). Tato známka se ti počítá do váženého průměru.

Na Západočeské univerzitě v Plzni platí povinnost znovu si zapsat kromě
nesplněného povinného předmětu i nesplněný výběrový či povinně
volitelný předmět. Toto pravidlo je možné porušit pouze u povinně
volitelných a výběrových předmětů (zápisová propustka) právě tolikrát,
jaká je standardní doba studia v daném programu v rocích (tj. na bakaláři
např. zpravidla třikrát). Pokud student tento počet zápisových propustek
vyčerpá, stávají se pro něj i nově zapsané povinně volitelné předměty
(statut B) povinnými!

Můžete se také setkat s kolokviem. To znamená, že si ve skupince spolu
s vyučujícím „popovídáte“ o látce, kterou jste probírali.

14

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA



JIS KARTA

STUDIUM KROK ZA KROKEM
= průkaz 
studenta

Díky JIS kartě se dostanete do budov Západočeské univerzity 
v Plzni. Získáte přístup na kolej, ke kopírování materiálů nebo ke
stravování v menze. V neposlední řadě slouží k identifikaci vaší osoby.

O svoji JIS kartu musíte zažádat na adrese jis.zcu.cz. Nezapomeňte, že
výroba vaší JIS karty se zahájí až po uhrazení manipulačního poplatku. 

Manipulační poplatek činí 100 Kč za JIS Kartu, 
v případě, že budete chtít rovnou sdružit JIS kartu

s Plzeňskou kartou, připravte si 270 Kč.

Jelikož se budete po Plzni přepravovat (asi)
především pomocí MHD, vřele doporučujeme
založení Plzeňské karty. Jak jsme již zmiňovali,
můžete si založit sdruženou kartu JIS+PK.

PLZEŇSKÁ KARTA
Plzeňská karta slouží k nahrání jízdného a předplatného jízdného 
(jako student máš 50 % slevu na permanentku = 2460 Kč*). Dále získáte
přístup k nákupu či rezervaci vstupenek nebo slevy ve vybraných
obchodech. Pro více informací navštivte www.plzenskakarta.cz. 

* ke dni 1. 1. 2022

Kombinovaná karta JIS + Plzeňská karta spojuje výhody obou karet.
Můžete o ni zažádat na jis.zcu.cz.

15

http://jis.zcu.cz/
http://www.plzenskakarta.cz/
http://jis.zcu.cz/


ORION KONTO

STUDIUM KROK ZA KROKEM
= tvá identita 

na FPE ZČU

Díky tomuto účtu se dostanete na většinu univerzitních a fakultních
informačních a vzdělávacích systémů (pošta, přihlášení 
k univerzitnímu počítači, WiFi…).

Orion konto musí mít zřízené každý student (ale také každý
zaměstnanec). Při registraci si zvolíte vaše uživatelské jméno a heslo,
které musíte každých 6 měsíců změnit. Uživatelské jméno vám zůstane
po celou dobu studia na FPE ZČU, při výběru tedy nepospíchejte.

Už se v tom začínáte ztrácet? 

Nebojte! Právě pro tyto případy máme na univerzitě
CIV, Centrum informatizace a výpočetní techniky. 

CIV rozvíjí informační technologie a zajišťuje služby 
s tímto spojené. Pokud byste potřebovali poradit 

s technickým problémem, obraťte se na HelpDesk CIVu!
 

tel.: +420 377 638 888
e-mail: operator@service.zcu.cz
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Portál ZČU slouží ke správě, vedení i průběhu celého vašeho
studia. Není to jen rozcestník. Jde o celouniverzitní platformu,
kterou má každý student i zaměstnanec univerzity k dispozici. 
Na Portálu můžete také odevzdávat své seminární práce.

Připravili jsme pro studenty
prvních ročníků návod, jak
se vyznat v Portálu ZČU.
Návod je rozdělen na dvě
části.

PORTÁL ZČU

STUDIUM KROK ZA KROKEM

= tvůj rozcestník

#CO&JAK DO PRVÁKU

1. díl
2. díl

17



STIPENDIA = ubytovací, sociální,                

                           
    prospěchová, mimořádná

studujete Bc., Mgr., nebo Ph.D. studijní program v prezenční formě,
je to vaše první studium,
nepřekračujete standardní dobu studia,
nemáte trvalé bydliště v okrese, kde studujete.

 Vyplňte číslo účtu v Portálu ZČU. 
 Podejte elektronickou žádost v Portálu ZČU.

Ubytovací stipendium
Máte na něj nárok, pokud: 

Ubytovací stipendium můžete získat bez ohledu na to, zda bydlíte 
na koleji či jinde.

Jak mám o stipendium požádat?
1.
2.

Kdy mám žádost podat?
Elektronickou žádost můžete podat nejdříve po zápisu do 1. ročníku
studia (na začátku akademického roku). Podmínkou pro vstup do
univerzitního systému je uživatelské jméno a heslo Orion.

Kdy se stipendium vyplácí?
Výplata ubytovacího stipendia probíhá čtvrtletně vždy za předchozí tři
měsíce. Studentům 1. ročníků se stipendium vyplácí za 3. a 4. čtvrtletí
najednou (tedy až v lednu, a to za 6 měsíců). 

STUDIUM KROK ZA KROKEM

* ke dni 1. 1. 2022

#CO&JAK DO PRVÁKU

Informace o dalších
stipendiích naleznete
opět na našem Youtube.
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https://www.youtube.com/channel/UCpLka8Bn21K2zMX1ZL0cDpg


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

STUDIUM KROK ZA KROKEM

Kde naleznu formuláře?
Veškeré formuláře, žádosti a dokumenty naleznete na sdíleném úložišti
gapps.zcu.cz. Přihlásíte se svým univerzitním loginem ke kterému přidáte
@gapps.zcu.cz. Struktura přihlašovacího e-mailu vypadá takto: 
Příklad: pajdafakultova@gapps.zcu.cz

K dispozici máte také uložiště od společnosti Microsoft. V tomto případě
přidáváte za univerzitní login příponu @office365.zcu.cz

Státní závěrečná zkouška
Podmínkou řádného ukončení studia je splnění státní závěrečné
zkoušky („SZZ“). 

Součástí SZZ je v bakalářském studijním programu obhajoba
bakalářské práce.
Součástí SZZ je v magisterském studijním programu obhajoba
diplomové práce.

Mezní termín pro splnění SZZ je nejpozději před uplynutím nejdelší
možné doby studia. Student má právo odhlásit se od SZZ nebo její
části nejpozději tři dny před začátkem zkušebního termínu.
Neodhlásil-li se student včas, může se dodatečně písemně omluvit.

 Každý student by měl znát Studijní a zkušební řád ZČU

Univerzitní knihovny
Na Západočeské univerzitě v Plzni máme celkem pět knihoven, které během
svého studia určitě navštívíte. Pro vás bude nejdůležitější pedagogická
knihovna: Co do velikosti fondu se jedná o největší univerzitní knihovnu. Její
podstatnou část tvoří pedagogika, psychologie a didaktika, najdete zde ale 
také publikace ze společenských a přírodovědných oborů. 

Adresa: Klatovská 51 (KL118)
Tel.: +420 377 637 733
e-mail: pujcped@uk.zcu.cz 19
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ZČU nabízí svým studentům na výběr hned šest kolejí, které čítají 10 budov.

UBYTOVÁNÍ

STUDENSKÝ ŽIVOT

REZERVACE MÍSTA NA KOLEJI
Kauci za ubytování (ve výši 2 500,- Kč) zaplaťte před vlastním
podáním žádosti. Žádost o ubytování na akademický rok se podává
prostřednictvím systému ISKAM. Platba kolejného za první měsíc
ubytování se hradí při podpisu smlouvy. Následující platby kolejného
jsou splatné do 15. dne v měsíci.

Ať už preferujete bydlení v soukromí kolejní buňky, nebo naopak rádi
sdílíte společné chodbové příslušenství u pokojů bez vlastního zázemí,
není problém si z nabídky kolejí vybrat přesně to, co vám bude vyhovovat.
Všechny koleje disponují praktickým vybavením pro každodenní život.
Navíc můžete využívat i přidružená sportoviště, kolárny, prádelny a
studovny.

Proč jít na kolej?
Nejlevnější varianta, vybavené pokoje, lůžkoviny, vždy máte nějakého
kamaráda či kamarádku, se kterými můžete trávit volný čas. K dispozici je
i internet, pračka, sušička, úschovna kol. Lednice naleznete na pokojích,
nebo ve společné kuchyňce. Na vrátnici jsou k dispozici vysavače.

příjmení (login)
rodné číslo (heslo)

Přihlášení do systému ISKAM
Pokud ještě nemáte vyřízené Orion konto,
připravte si pro přihlášení:

Pro přístup do systému ISKAM zvolte: 
iskam-web.zcu.cz/login

KAUCE ZA UBYTOVÁNÍ
Výše kauce: 2 500,- Kč
Číslo účtu: 78887000/2700
Specifický symbol: 7777
Variabilní symbol: číslo
vygenerované na webu
ISKAM po vašem přihlášení
(příp. celé rodné číslo) 20
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STRAVOVÁNÍ

Od 1. 7. do 27. 7. 2022 podejte jako studenti prvního ročníku
elektronickou žádost na webových stránkách iskam-web.zcu.cz.
Podmínkou je uhrazení kauce 2500 Kč.
Od 3. 8. 2022 si ověřte rozhodnutí o přiřazení koleje.
Od 4. 8.2022, 11:00 hod. do 23. 8.2022, 23:59 hod. proveďte
rezervaci lůžek prostřednictvím www.skm.zcu.cz, nebo na iskam-
web.zcu.cz. V tomto termínu také elektronicky podepište smlouvu   
 o ubytování pro akademický rok 2022/2023 (1. 9. 2022–30. 6.
2023). V případě, že tak neučiníš, ztrácíš nárok na přidělené lůžko.
Veškeré informace nalezneš na www.skm.zcu.cz.

UBYTOVÁNÍ

STUDENSKÝ ŽIVOT

#CO&JAK DO PRVÁKU

Informace můžete čerpat z
dalšího videa. Pamatujte,
že termíny ve videu jsou 
z loňského roku. Řiďte se
proto těmi aktuálními.

Aktuální jídelníčky jsou k nahlédnutí na stránkách skm.zcu.cz. Studenti
používají ke koupi obědů JIS kartu. K JIS kartě je studentovi zřízeno vlastní
konto – JUK (jednotné univerzitní konto). Konto je třeba nabít v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách v menzách, bufetu, kavárnách, na
kolejích nebo prostřednictvím velkých platebních terminálů. Pokyny 
k platbě platební kartou naleznete na webových stránkách skm.zcu.cz. 

Menza 1 - CENTRUM (Kollárova 19)
Menza 4 - BORY  (Univerzitní 12)
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STUDENTSKÝ ŽIVOT
#CO&JAK DO PRVÁKU

Jak se vyznat v Plzni?
Je to jednoduché... Podívejte
se na naše další video.

MAPA 
Prvákem na FPE ZČU v Plzni!

MAPU NALEZNETE ZDE
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1f-Xz-qluHcD7SJLsGBLz9HDUmDL-BfYC&usp=sharing


STUDENTSKÉ SPOLKY

Akademický senát Fakulty pedagogické (AS FPE) má celkem 21 členů 
(z toho 13 akademických pracovníků a 8 studentů), které volí ze svých řad
členové akademické obce FPE (to jsou všichni studenti a akademičtí
pracovníci). AS FPE schvaluje vnitřní legislativu fakulty, změny v organizaci,
rozpočet, podmínky pro přijetí ke studiu a mnoho dalšího. Mimo jiné také
volí děkana fakulty.

Studentská komora AS FPE je nejvyšší studentský orgán, jehož hlavním
úkolem je hájit zájmy a práva studentů a pomáhat jim s řešením složitých
problémů. Neváhejte se tedy se svými podněty, problémy nebo stížnostmi
obracet na své zástupce v AS FPE.

AKADEMICKÝ SENÁT FPE

STUDENTSKÝ ŽIVOT

KANDIDUJ DO AS FPE

Chcete zastupovat studenty v AS FPE? 

Tak v příštích volbách kandidujte do
Studentské kurie AS FPE! 

Na Fakultě pedagogické působí především Faktcooltní spolek PŘESTÁVKA.
Přestávku někdy potřebuje každý! Zvlášť studenti. Se spolkem Přestávka 
si ji můžeš dopřávat pravidelně. Díky aktivitám spolku si během studia
odpočinete a zároveň si vytvoříte skvělé vzpomínky na svá studentská léta.

Seznamovací kurz AMOS
Vánoční večírek FPE 
Deskovky na fakultě
a mnoho dalšího 

Přestávka pořádá např.:

www.prestavka.zcu.cz
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ETICKÁ KOMISE ZČU

Ústav jazykové přípravy
Ústav jazykové přípravy je tím pravým místem na ZČU, kde se můžete
pěkně rozpovídat. UJP zajišťuje výuku jazyků pro studenty všech fakult
Západočeské univerzity. Předměty z oblasti cizích jazyků si však můžete
zapsat také přímo na našich jazykových katedrách: KAN, KNJ, KRF.

Informační a poradenské centrum 
Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém
studijních, sociálních, psychologických, kariérních a právních služeb.
Poradenští pracovníci pomáhají uchazečům o studium, stávajícím
studentům a případně absolventům s řešením problémů a překonáváním
nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě.

International Office
International Office (IO) je centrální pracoviště, zodpovědné za
mezinárodní aktivity Západočeské univerzity v Plzni. IO také zajišťuje
STUDENTSKÉ MOBILITY.

PRACOVIŠTĚ

UNIVERZITA

24

obecné standardy mezilidských vztahů na univerzitní půdě
standardy chování vyučujících vůči studentkám a studentům
standardy chování studentek a studentů v rámci studia
standardy chování ve výzkumné činnosti na univerzitě

Etická komise ZČU dohlíží na dodržování standardů etického jednání
stanovených Etickým kodexem ZČU. Zásady obsažené v Etickém kodexu 
se vztahují na všechny zaměstnankyně a zaměstnance a všechny studentky 
a studenty ZČU.

V Etickém kodexu najdete:

ZČU se hlásí k akademickým svobodám a právům a aktivně podporuje členy
akademické obce v jejich využívání. Zároveň však dbá na to, aby byly tyto
svobody a práva využívány v souladu s etickými standardy, které 
si vytyčila ve svém Etickém kodexu.

https://www.zcu.cz/cs/links/eticka_komise


STUDENSKÉ MOBILITY

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
OBVYKLE PROBÍHAJÍ V

ÚNORU, DUBNU A ŘÍJNU

V rámci studentských mobilit se můžete setkat
především s programy Erasmus+/INTER

STUDIJNÍ STÁŽ

PRAKTICKÁ STÁŽ
Pokud jste již v magisterském programu, můžete

vyjet i jako asistenti do škol. Takto můžete vyjet
i např. hned po ukončení studia

(je nutné se ale přihlásit v době, kdy jste ještě
studentem).

Nemusíte starat, jen si vyberete univerzitu,
kam chcete jet (vybíráte z univerzit uvedených
na Portále) a přihlásíte se! O vše ostatní se
postarají Erasmus koordinátoři, za FPE Dr.
Reynaert: bbenesov@kan.zcu.cz a Dr. Krotký:
conor@kmt.zcu.cz

INTER/Freemovers

Pokud už jste Erasmus+ studijní stáž
absolvovali a chtěli byste v zahraničí např.
sbírat podklady k bakalářské, magisterské
či doktorské práci, můžete využít výjezdu

INTER. 

Stejně tak INTER můžete využít v případě,
že si sami najdeme organizaci, která
souvisí s tím, co studujete a která vás

pozve na pracovní stáž. 

Kontaktní osobou na INTER je pan Vilček:
vilcekl@rek.zcu.cz.

Hlavní rozdíl mezi oběma programy je, že
ERASMUS+ se týká jen členských zemí Evropské

unie a hradí ho evropské peníze, zatímco díky
INTERU, což je program Západočeské univerzity

podporovaný ministerstvem školství, může
student vyjet i mimo EU.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
OBVYKLE PROBÍHAJÍ V

ÚNORU, DUBNU A ŘÍJNU
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MOŽNOSTI VÝJEZDŮ

www.fpe.zcu.cz                            www.internationaloffice.zcu.cz

STUDIJNÍ STÁŽ
= studium na zahraniční univerzitě,
přihlášky se podávají vždy v polovině
února, polovině dubna a začátkem října.
V únoru a dubnu se studenti mohou
hlásit na zimní nebo letní semestr
následujícího akademického roku. V říjnu
je pak doplňkové výběrové kolo na letní
semestr téhož akademického roku.
Přesné termíny odevzdání přihlášek jsou
vždy vyhlášeny centrálně pro celou
fakultu a také na jednotlivých katedrách.

1.

2.

3.
4.

5.

ZÁJEMCI MUSÍ PŘILOŽIT:

 cca ½ až 1 stránka A4 (písmo 12,
řádkování 1, cca 250 – 400 slov) 

něco o sobě + proč chcete vyjet na
Erasmus a proč jste si vybral(a)

danou univerzitu

Motivační dopis v angličtině

možno využít europass formát
Strukturovaný životopis v angličtině

nutno vyplnit všechny části
formulář přihlášky je k

dispozici zde:

Přihláška 

https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Stud
y_visit/Erasmuss/application.html

Za název univerzity, kam chcete vyjet, uveďte její kód. 
Kódy univerzit a kontaktní osoby naleznete v seznamu na

stránkách International Office ZČU.
 

Do přihlášky nezapomeňte nahrát fotku (nebo nalepit a
naskenovat).

 
Dokumenty pojmenovat dle příkladu:

Pajda Fakultová_přihláška Erasmus
Pajda Fakultová_CV

Pajda Fakultová_motivační dopis

Výše grantu je vypočítána na základě termínu stáže a
pro jeho výpočet platí – 1 měsíc = 30 dní.

600 EUR/měsíc 
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko,
Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr,
Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Španělsko

480 EUR/měsíc 
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Turecko, Srbsko

Sazby grantů jsou stejné pro všechny studenty VŠ v ČR.
Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se
tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

VICE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE!

STIPENDIA

PRAKTICKÁ STÁŽ
= výjezd za účelem pracovat na zahraniční škole,
přihlášky se podávají kdykoliv v průběhu celého
akademického roku. 
Přihlašování přes paní Bínovou z International Office:
binova@rek.zcu.cz. 
Odkaz na další informace k Erasmus+ praktické stáži
naleznete na webových stránkách International Office
ZČU.
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www.fpe.zcu.cz                            www.internationaloffice.zcu.cz

INTER
FREEMOVER

za účelem studia, nebo
za účelem sběru a zpracování podkladů k bakalářským, diplomovým a dizertačním pracím, nebo
na jazykový či odborný kurz, například v rámci letních univerzit. Minimální délka pobytu je 30 dní, což
přináší možnost i pro studenty, kteří nechtějí nebo nemohou v zahraničí trávit 3 měsíce, jak tomu je
v případě výjezdů Erasmus.

INTER / Freemovers
Pod tímto programem lze vyjíždět i na univerzity, se kterými nemá FPE
podepsané bilaterální smlouvy. Výjezd může být 

1.
2.
3.

Přihlášky se podávají podobně jako u Erasmus+ studijních stáží vždy do poloviny února, dubna a října.
V únoru a dubnu se studenti mohou hlásit na zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku.
V říjnu je pak doplňkové výběrové kolo na letní semestr téhož akademického roku. Přesné termíny
odevzdání přihlášek jsou vždy vyhlášeny centrálně pro celou fakultu. 
Přihlašuje se pouze elektronicky na Portálu ZČU, stejně jako v případě Erasmus+ studijní stáže.

1.

2.

3.

4. 5.

ZÁJEMCI MUSÍ PŘILOŽIT:

1. Student Application Form (SAF)
2. Learning Agreement (LA)

Další informace k programu INTER a ke
stažení formulářů SAF a LA naleznete na
webových stránkách International Office ZČU

 
Kontaktní osobou na INTER je pan Vilček:

vilcekl@rek.zcu.cz.

Finanční příspěvek se odvíjí od státu cílové destinace.
Jsou stanoveny měsíční sazby ve třech výších 10 000
Kč, 15 000 Kč nebo 20 000 Kč.

Finanční příspěvek na letní/zimní školy: 
1.–12. den – 50 % měsíční sazby cílové destinace
13.–30. den – 100 % měsíční sazby cílové destinace

Bližší informace naleznete na webových stránkách
International Office ZČU

STIPENDIA
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Pedagogical University of Krakow
POLSKO

University of Catania
ITÁLIE

Pädagogische Hochschule
Steiermark
RAKOUSKO

Univerzita Mateja Bela
SLOVENSKO

Universidad de Castilla-La Mancha
ŠPANĚLSKO

Technische Universität Chemnitz
NĚMECKO

VIA University College
DÁNSKO

Katholieke Hogeschool Brugge-
Oostende - VIVES Brugge

BELGIE

Anotati Scholi Pedagogikis &
Technologikis Ekpedefsis 

ŘECKO

Universität Regensburg
NĚMECKO

Kirchliche Pädagogische
Hochschule Wien/Krems

RAKOUSKO

Universidad Autónoma de Madrid
ŠPANĚLSKO

Universidad Miguel Hernández 
de Elche

ŠPANĚLSKO

University of Salford
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ
BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava

RUMUNSKO

Hogeschool van Amsterdam
Department of Education 

NIZOZEMSKO

Plymouth University
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ
BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

Instituto Politecnico de Lisboa
PORTUGALSKO

Universität Leipzig
NĚMECKO

Katholieke Hogeschool Limburg 
BELGIE

Universidad de Zaragoza
ŠPANĚLSKO

Uniwersytet Zielonogórski
POLSKO

Univerza na Primorskem
SLOVINSKO

Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald
NĚMECKO

Vilniaus pedagoginis universitetas
LITVA

Žilinská univerzita v Žiline
SLOVENSKO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

POLSKO

Szegedi Tudományegyetem
MAĎARSKO

Uniwersytet Rzeszowski
POLSKO

Harokopio University
ŘECKO

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku

POLSKO

Univerza v Ljubljani
SLOVINSKO

Universidade da Coruña
ŠPANĚLSKO

Kastamonu Üniversitesi
TURECKO

Universität Osnabrück
NĚMECKO

Eötvös Loránd University
MAĎARSKO

MOŽNOSTI VÝJEZDŮ
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https://www.up.krakow.pl/
https://www.up.krakow.pl/
https://www.unict.it/en
https://www.unict.it/en
https://www.phst.at/home/
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https://www.umb.sk/
https://www.umb.sk/
https://www.uclm.es/
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#CO&JAK DO PRVÁKU

Portál, Courseware, Moodle... to jsou
jen některé platformy, se kterými se
během studia setkáte. V dalším videu
zjistíte na jakých platformách se
budete pohybovat...

TIPY PRO ÚSPĚŠNÉ STUDIUM

#CO&JAK DO PRVÁKU

Víte, kdo je kdo na fakultě a univerzitě?
Zjistíte to v našem dalším videu...
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