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Pokyny k praktické přijímací zkoušce  

z tělesné výchovy 

 
Uchazeči bude umožněno absolvování praktické části přijímací zkoušky při splnění následujících 

podmínek:  

 

 Uchazeč doručí na FSpS MU do 29. 4. 2016 vč. originál Potvrzení o zdravotní 

způsobilosti na základě vykonání zátěžového testu vystavené nejdříve 12 měsíců před 

termínem konání praktické přijímací zkoušky (tj. vydané ne dříve než v červnu 2015) na 

předepsaném formuláři, který je součástí těchto pokynů. 

Uchazeči, který potvrzení v termínu neodevzdá, nebude umožněno vykonat 

praktickou přijímací zkoušku bez náhrady. Není možné uznat potvrzení od lékaře jiné 

odbornosti ani akceptovat pozdější termín doručení. (Budeme přijímat i potvrzení 

odeslaná dne 29. 4., rozhodující je podací razítko pošty.) 

 Při prezenci uchazeč předloží občanský průkaz a evidenční lístek (obdržíte 

v pozvánce k praktické přijímací zkoušce). Evidenční lístek vystřihněte, budete jej 

předkládat na každé disciplíně.  

 Uchazeči bude připevněna 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 společně s evidenčním lístkem.  

 Uchazeč dodrží stanovené pořadí disciplín v evidenčním lístku. Časový 

harmonogram zahájení zkoušek je závazný, po absolvování sportovní disciplíny je třeba 

bezodkladné přesunutí se na další sportoviště. 

 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 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 nebrali cenné 

předměty. 

 Je nepřípustné, aby se v průběhu přijímacích zkoušek pohybovaly v místě konání 

jakékoliv nezúčastněné osoby (rodinní příslušníci, přátelé, trenéři apod.).  

 

Podle současných předpisů je možné přihlásit se k přijímacímu řízení na více vysokých škol, 

fakult či na více studijních programů a oborů v rámci jedné fakulty. Tato skutečnost však 

neopravňuje požadovat náhradní termín přijímací zkoušky v případě souběhu s termínem 

zkoušky na jinou vysokou školu či fakultu. Rozhodnutí pro určitý termín při kolizi je projevem 

zájmu uchazeče o studium příslušného programu. 
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Upozornění: Pokud z vlastní vůle nedokončíte přijímací zkoušku, nebo nevykonáte všechny 

části přijímacího řízení, budete považován(a) za uchazeče, který se ke zkoušce nedostavil(a). 

Máte-li podáno více přihlášek a rozhodnete se některé vzdát, je nutné kontaktovat 

studijní oddělení FSpS (studijni@fsps.muni.cz), které Vám vystaví nový evidenční lístek! 

 
 

Informace k plavání:  

Délka bazénu 25 m, není možnost rozplavby, pouze rozcvičení. Uchazeč se zaregistruje 

u kteréhokoliv časoměřiče. Plave se 100 m libovolným způsobem, který je možné během tratě 

měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas. Start je možný startovním skokem nebo 

odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem „na místa“ a startovním hvizdem. Pokud se start 

pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě. Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč 

se však musí dotknout stěny. Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou 

zakázány (ploutve, skřipec na nos, …).  

V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede „DNF“ a 0 bodů, toto neznamená 

diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.  

 

Informace ke gymnastice: 

Hodnotí se technika provedení, gymnastické držení těla, doskok. Za neprovedený cvik nebo 

poskytnutou dopomoc se sráží celá hodnota cviku. Pohyby a polohy paží lze dotvořit libovolně. 

 

Informace k basketbalu: 

Z maximálního počtu 10 bodů se provede srážka za nezvládnutí nebo neprovedení 

prvku/techniky.  

 

Informace k Jacikovu celostnímu motorickému testu: 

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o  změny poloh: leh 

na zádech – stoj - leh na břiše - stoj. Za každou změnu polohy se přičítá jeden bod. 

 

Informace k bruslařskému dovednostnímu testu: 

Test absolvují současně dvě testované osoby, hodnocení dle dosaženého času. 

Uchazeč je povinen s sebou vzít sportovní oblečení, brusle a helmu, bez těchto pomůcek 

nemůže konat přijímací zkoušku! 

 

Informace k atletice:  

Koná se na atletickém hřišti Pod Palackého vrchem, které má 8 drah s umělým povrchem 

Mondo. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).   

Běh na 60 m – rozběhy budou po 8 startujících, postavení v jednotlivých drahách bude 

určeno při prezentaci. Závodí se dle pravidel atletiky z roku 2012.  

Přípravné povely startéra jsou: svlékat – na místa, výkonné povely – připravte se – pozor – výstřel. 

Každý uchazeč, který způsobí nezdařený start, musí být varován. V každém běhu je možný pouze 

jediný chybný start bez diskvalifikace běžce (běžkyně), kteří jej způsobili. Uchazeč, který 

způsobí další chybný start v témže běhu, bude ze závodu vyloučen. K měření časů bude 

použito plně automatické cílové kamery. 

Běh na 800 m – rozběhy budou po 16, resp. 32 startujících, start je skupinový, závodí se 

dle pravidel atletiky. Měření časů bude prováděno pomocí čipové časomíry AMB, čipy budou 

připevněné na noze každého uchazeče.  



3 

Pokyny pro užívání venkovních sportovních ploch: 

 Uchazeči přicházejí do areálu hlavním vchodem vedle sportovní haly a k pobytu v areálu 

používají obslužné chodníky. 

 Na všechny plochy se vstupuje v čisté a odpovídající sportovní obuvi a s vhodným 

sportovním vybavením. 

 Pro uchazeče jsou k dispozici šatny se sociálním zařízením (šatnový objekt F1). 

V prostoru šaten se zakazuje pohyb v tretrách. 

 V šatnách neodkládejte cenné věci! 

 Na umělé ploše je zakázána konzumace jídel, žvýkací gumy a tabák, slazené nápoje. 

Na všech sportovištích VUT v Brně je přísný zákaz: 

 Kouření a rozdělávání otevřeného ohně 

 Přelézání plotů, zábradlí a branek 

 Vstupu se psy a jinými zvířaty 

 Vstupu osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek 

 Jízdy na kole a odkládání kol mimo vymezené prostory 

 Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše 

 Poškozování flóry v prostorách areálů 

 

Další informace a bodovací tabulky jsou zveřejněny na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-

nmgr/bakalarske-studijni-programy-156.html. 

 
Přijímací komise FSpS MU bude o přijetí uchazečů rozhodovat 25. 5. 2016. 

O den později budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek ve Vaší e-přihlášce. Dílčí výsledky 

praktické zkoušky nebudou dříve dostupné. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu 

bude všem uchazečům o bakalářský studijní program rozesláno do konce června 2016.  

Zápis ke studiu přijatých uchazečů proběhne v pondělí 18. 7. 2016.  

Přezkumná komise se bude „odvoláními“ zabývat 19. 8. 2016. 

Přejeme mnoho úspěchů 

 

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. v.r.  

proděkan pro studium 

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/bakalarske-studijni-programy-156.html
http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/bakalarske-studijni-programy-156.html
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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 IDS JMK www.idsjmk.cz. 

 

sport adresa odjezd ze zastávky přestup 
výstup na 
zastávce 

doprava z hlavního vlakového nádraží na první disciplínu 
plavání – 
bazén Kraví 
hora 

Údolní 76  

602 00 Brno 

Tramvaj č. 4,  
ze zast. Hlavní nádraží 
směr Nám. Míru 

- Náměstí Míru 

bruslení 

krasohala TJ Stadion 

Brno (vedle haly 

Rondo),  

Křídlovická 32, Brno 

Tramvaj č. 8,  
ze zast. Hlavní nádraží 
směr Starý Lískovec - Křídlovická 

basketbal 
Jacikův test 

Univerzitní Kampus 
MU, Kamenice 5,  
625 00 Brno 

podchodem 
k zastávce autobusů, 
bus 60 nebo 61 

- 
Univerzitní 
Kampus 

doprava z bruslení na bazén Kraví hora 

plavání – 
bazén Kraví 
hora 

Údolní 76  

602 00 Brno 

Tramvaj č. 8,  
ze zast. Křídlovická 
směr Líšeň 

Tramvaj č. 4,  
zast. Hlavní nádraží 
směr Nám. Míru 

Náměstí Míru 

doprava z bazénu Kraví hora do Kampusu 

gymnastika 
basketbal 
Jacikův test 

Univerzitní Kampus 
MU, Kamenice 5,  
625 00 Brno 

pěšky dolů na ulici 

Úvoz,  

Trolejbus 25  

ze zast. Úvoz,  

směr Osová  

- 
Univerzitní 
Kampus 

doprava z Univerzitního Kampusu MU na atletiku 

atletika 

Sportovní areál VUT 

v Brně, Pod Palackého 

vrchem 

Technická 14,  

612 00 Brno  

Trolejbus 25  

ze zast. Univerzitní 

Kampus,  

směr Novolíšenská, 

Bus 84  

ze Pisárky,  

Směr Stará osada 

Bus 53 

ze zast. Záhřebská 

směr Technol.park 

Podnikatelská  

 
 

http://www.dpmb.cz/
http://www.idsjmk.cz/
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POTVRZENÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE 

pro studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity  
 
Potvrzení může vydat pouze tělovýchovný lékař (ČR nebo SK)  
 
Jméno uchazeče: 

Datum narození: 

Číslo přihlášky: 

 
 

Na základě zátěžového vyšetření potvrzuji, že výše jmenovaná-ý 
 

           zdravotně způsobilá-ý*                                 zdravotně způsobilá-ý* 
 

 
absolvovat praktickou přijímací zkoušku a v případě přijetí ke studiu praktickou výuku 
na FSpS MU. Vyšetření se provádí z důvodu snížení rizika poškození zdraví 
při vytrvalostních, silových, rychlostních a obratnostních výkonech v rámci pohybových – 
sportovních aktivit. 
 
 
Podpis a razítko tělovýchovného lékaře:  
 
 
 
 
Místo a datum vyšetření**: 
 
Pozn.: Potvrzení od lékaře jiné odbornosti než výše uvedené, je neplatné! Neuznává se 
praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, 
že jde o tělovýchovného lékaře. 

Bez uvedení místa a data vyšetření je potvrzení neplatné. 
 
 
*   nehodící se škrtněte 
** Lékařská prohlídka vč. zátěžového testu může být provedena  
nejdříve v měsíci červnu 2014,  
nejpozději v termínu určeném pro doručení potvrzení na studijní oddělení FSpS MU. 
Potvrzení musí být platné v den přijímacích zkoušek.  
 

 
Prohlášení uchazeče: 
V případě přijetí ke studiu na FSpS MU se zavazuji udržovat po celou dobu studia platnost 
lékařského vyšetření a tuto platnost obnovovat pravidelně v intervalu 12 měsíců.  
Na požádání pracovníka FSpS MU jsem povinna/povinen toto potvrzení dokladovat. 
 
 
Datum a podpis uchazeče: 

  
 

JE NENÍ 


