
 
 
 
 
 
 

Pokyny k praktické přijímací zkoušce na FSpS MU 
 

Uchazeči bude umožněno absolvování praktické části přijímací zkoušky při splnění následujících 
podmínek: 

a) Uchazeč doručí na FSpS MU do 8. 4. 2011 vč. (budeme přijímat i potvrzení odeslaná 8. 4., 
rozhodující je podací razítko pošty) Potvrzení o zdravotní způsobilosti na základě vykonání 
zátěžového testu v roce 2011. 

b) Při úvodní prezentaci uchazeč předloží občanský průkaz a evidenční lístek (obdrželi jste 
v pozvánce k praktické přijímací zkoušce). Evidenční lístek vystřihněte, budete jej předkládat na 
každé disciplíně. 

c) Uchazeči bude přidělena identifikační páska s osobními údaji (páska je odolná vůči povětrnostním 
vlivům), poškození této pásky bude považováno za záměrné a uchazeč bude z dalších částí 
přijímacího řízení vyloučen. Po absolvování poslední disciplíny bude páska uchazeči 
zkontrolována, sejmuta a archivována. 

d) Uchazeč dodrží stanovené pořadí disciplín. Časový harmonogram zahájení jednotlivých 
disciplín je orientační, po absolvování sportovní disciplíny je třeba bezodkladné přesunutí se na 
další sportoviště. Zdržení v rozmezí 15-30 minut je tolerováno. (Časy jsou nastaveny tak, aby se 
první odprezentovaný uchazeč zvládnul v časovém rozmezí přesunout na další sportoviště, ostatní 
uchazeči se plynule přesunou.) 

e) Uchazeč absolvuje disciplíny v adekvátní výstroji (např. plavání – plavky, ručník, plavecké brýle 
povoleny; atletika – tretry povoleny…; sportovní hry – obuv vhodná na palubovku …).  
Uchazeči nebudou mít možnost se rozplavat. 

• Po dobu konání přijímacích zkoušek s sebou mějte k dispozici průkaz zdravotní pojišťovny  
• Po absolvování konkrétní disciplíny bude uchazeči sdělen dosažený výkon (případnou námitku či 

nesouhlas s tímto údajem musí uchazeč vznést bezprostředně po sdělení tohoto výsledku a to 
vedoucímu disciplíny, dodatečná reklamace nebude akceptována).  

• Absolvování konkrétní disciplíny bude uchazeči potvrzeno vedoucím – jeho podpisem do evidenčního 
lístku (uchazeč zkontroluje, zda je podpis zkoušejícím proveden, bude-li podpis chybět, pak bude 
uchazeč z následující disciplíny vrácen). 

• Doporučujeme uchazečům, aby si k praktické přijímací zkoušce z TV nebrali cenné předměty, FSpS 
MU nezodpovídá za případné poškození či ztráty. 

• Je nepřípustné, aby se v průběhu přijímacích zkoušek pohybovaly v místě konání jakékoliv 
nezúčastněné osoby (rodinní příslušníci, přátelé, trenéři apod.). 
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Pro přesun na jednotlivá sportoviště doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu v Brně. 
Informace naleznete na internetových stránkách Dopravního podniku města Brna www.dpmb.cz nebo na 
www.jrbrno.cz 
 
Nejvhodnější dopravní spojení 
odkud ze zastávky, směr kam dopravní 

spojení 
čas dopravy 

aquapark Kohoutovice Glinkova, směr Starý 
Lískovec - Osová 

Univerzitní Kampus trolejbus č. 29 13 min 

bazén Kraví hora pěšky dolů na ulici Úvoz, 
zast. Úvoz, směr Starý 
Lískovec - Osová 

Univerzitní Kampus trolejbus č. 25 5 min pěšky + 15 
min trolejbus 

Univerzitní Kampus Univerzitní Kampus, směr 
Zvonařka 

atletika:  
zast. Křídlovická, pak pěšky 
kolem Pošty, poté ulicí Polní 
cca 700m 

autobus č. 60 12 min bus + 10 
min pěšky 

ekvivalentní spojení 
Univerzitní Kampus 

Univerzitní Kampus, směr 
Starý Lískovec – Osová 
(linky 25, 29, 50), přestup na 
tram 

tram č. 6 na zast. Nemocnice 
Milosrdných bratří 
nebo  
tram č. 8 na zast. Vojtova 

tramvaj č. 6  
nebo 8 

5 + 8 min 
5 + 7 min 

 
 
Výsledky praktické části přijímacích zkoušek nebudou zveřejněny před konáním Testu studijních 
předpokladů. Případné telefonáty či e-maily jsou bezpředmětné.  
 
Důležitá upozornění: 
Přijímací komise FSpS MU bude o přijetí uchazečů rozhodovat ve dnech 

31. 5. 2011 pro všechna jednooborová studia (RVS, FYZI, SEBS, TVS (RF, RH, T), MAN) a obor 
Animátor sportovních aktivit bez oborového testu, 
21. 6. 2011 pro obory Animátor sportovních aktivit + AJ, NJ, SO, ZU, FJ, HV. 

Po výše uvedeném datu budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek ve Vaší e-přihlášce a na úřední 
desce FSpS MU. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude všem uchazečům o bakalářský 
studijní program rozesláno do konce června 2011. 
 
Zápis ke studiu přijatých uchazečů proběhne 14. 7. 2011. 
 

 
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. 

proděkan pro studium 
 
 
 
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte studijní oddělení FSpS MU  
mailem na adrese studijni@fsps.muni.cz.  
Uvádějte prosím vždy číslo přihlášky. 
 


