NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 15/2021

Organizace zkoušky z českého jazyka v bakalářských
studijních programech na PEF
v akademickém roce 2022/2023
Podmínkou pro studium v programech vyučovaných v češtině je znalost českého jazyka.
Absolventi českých a slovenských středních škol prokazují tuto znalost dokladem
o absolvování maturitní zkoušky z českého či slovenského jazyka. Ostatní uchazeči o studium
prokazují svoji znalost složením písemné jazykové zkoušky z češtiny na úrovni B1,
organizované PEF ČZU před přijímacími zkouškami.
1) Jmenování komisí:
Komise pro přípravu a opravy testů z českého jazyka
Předsedkyně - PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D. - vedoucí Katedry jazyků PEF.
Komise zajišťuje přípravu a opravu testů z českého jazyka, provádí evidenci a kontrolu
výsledků.
Zkušební komise
Předseda a členové komise jsou jmenováni děkanem. Zajišťují organizaci testů, dozor při práci
uchazečů. Provádějí evidenci uchazečů a kontrolu dokumentů.
2) Činnost komisí se řídí pravidly schválenými vedením PEF a Akademickým senátem PEF.
Podrobný harmonogram činnosti projedná s komisemi proděkanka pro studijní
a pedagogickou činnost nejpozději do 31. ledna 2022.
3) Organizace a hodnocení zkoušek z českého jazyka
Uchazeči se musí na zkoušku samostatně přihlásit. Přihláška se podává v elektronické podobě
přes systém e-přihlášek na adrese http://is.czu.cz/prihlaska, zde se po vstupu zvolí ikona
Provozně ekonomické fakulty, dále se vybere typ studia celoživotní vzdělávání a zde se zvolí
požadovaný termín zkoušky z českého jazyka.
Kompletně vyplněná přihláška včetně potvrzení o zaplacení poplatku 900 Kč musí být
zaregistrována do dne konání jazykové zkoušky. Konkrétní termín (místnost, hodina zkoušky)
bude uchazeči sdělen v elektronické pozvánce ke zkoušce přes systém e-přihlášek na
http://is.czu.cz/prihlaska. Poplatek za jazykovou zkoušku je nevratný.
Úspěšné absolvování zkoušky znamená dosažení alespoň 75 % bodů z možných.
Veškerá komunikace včetně zveřejněného výsledku zkoušky je vedena v elektronické formě.
Doklad o úspěšném absolvování jazykové zkoušky z češtiny uchazeč předloží u zápisu do
studia.
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan
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