
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  

Uchazeč/ka, který/á obdržel/a rozhodnutí o přijetí, se dostaví k zápisu do 1. ročníku na 

akademický rok 2017/2018 na UK FTVS do posluchárny dle následujícího rozpisu: 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
  

5. 9. 2017 

9 hod. Kongresový sál 

Tělesná výchova a sport - prezenční studium  

 

9 hod. posluchárna P6 

Management tělesné výchovy a sportu – prezenční studium 

 

9 hod. posluchárna P3 

Fyzioterapie – prezenční studium, Ortotik-protetik – kombinované studium 

 

10:30 hod. Kongresový sál 

Vojenská tělovýchova, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Ochrana 

obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami – prezenční studium  

 

13 hod. Kongresový sál 

Tělesná výchova a sport, Vojenská tělovýchova - kombinované studium  

 

   

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 
  
6. 9. 2017 

9 hod. Kongresový sál 

Tělesná výchova a sport - prezenční studium  

 

9 hod. posluchárna P6 

Management tělesné výchovy a sportu – prezenční studium 

 

9 hod. posluchárna P3 

Fyzioterapie – prezenční studium 

 

10:30 hod. Kongresový sál 

Vojenská tělovýchova, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami,  

Učitelství pro střední školy (dvouoborové) – prezenční studium  

 

13 hod. Kongresový sál 

Tělesná výchova a sport, Vojenská tělovýchova -  kombinované studium  

 

S sebou: 

- občanský průkaz 

- psací potřeby 

- tiskopisy, které potřebujete potvrdit (potvrzení o studiu bude k dispozici na místě) 



- prohlídku od sportovního nebo tělovýchovného lékaře platnou po celý akademický rok 

2017/2018 (nebo odevzdat na studijní oddělení nejpozději do 29. 9. 2017), upozorňujeme, 

že prohlídka, která byla součástí přihlášky, nestačí, protože její platnost v nejbližší době 

vyprší 

 

Uchazeče/ku může zapsat jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. V případě, že se 

uchazeč/ka nemůže k zápisu dostavit, musí zaslat omluvu e-mailem referentce daného oboru 

na studijní oddělení a dostavit se k náhradnímu zápisu. Rozdělení referentek podle oborů 

najdete na www.ftvs.cuni.cz - Studenti - Studijní oddělení. 

  

Náhradní zápis se koná pro Bc. i nav. Mgr. studium 15. 9. 2017 v Kongresovém sále dle 

následujícího rozpisu: 

 

9 hod.  

Tělesná výchova a sport - prezenční studium  

 

10 hod.  

Management tělesné výchovy a sportu – prezenční studium 

 

11 hod.  

Fyzioterapie – prezenční studium, Ortotik-protetik – kombinované studium 

 

13 hod.  

ostatní obory 

 

Dle harmonogramu akademického roku 2017/2018 se zápis do předmětů a do rozvrhu koná 

od 18. 9. 2017 do 23. 9. 2017 (1. kolo) a od 26. 9. 2017 do 30. 9. 2017 (2. kolo). Postup 

zápisu do předmětů a do rozvrhu naleznete na www.ftvs.cuni.cz – Studenti – Bakalářské a  

navazující magisterské studium – Aktuální informace pro studenty 

 

Výuka prezenčního studia začíná dne 2. 10. 2017  

Výuka kombinovaného studia začíná dne 13. 10. 2017 viz www.ftvs.cuni.cz Studenti -  

Rozvrhy a konzultace kombinovaného studia. 

  

Dne 13. 10. 2017 se koná slavnostní IMATRIKULACE v Aule Karolina, Praha 1, 

Ovocný trh 5. Podrobné informace budou uveřejněny na www.ftvs.cuni.cz Studenti – 

Aktuální informace pro studenty před začátkem akademického roku. 

Imatrikulace je povinná a je určena pouze studentům. 

Informace k ubytování na koleji UK FTVS (dokumenty, formuláře, zásady) lze získat 

www.ftvs.cuni.cz – Uchazeči – Aktuální informace pro uchazeče. 

23. 6. 2017 

Mgr. Markéta Zeithammerová 

vedoucí studijního oddělení 
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