
Přijímací zkouška se uskuteční za každého počasí.

Pozvánka
k praktické přijímací zkoušce

na FSpS MU

Prokeš Štěpán
Vážená uchazečko, vážený uchazeči,
obdrželi jsme tyto Vaše přihlášky k bakalářskému studiu na Fakultě sportovních studií Masarykovy

 (dále FSpS), pro akademický rok 2022/2023:univerzity

Č. přihlášky Program Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3
4237657 Fyzioterapie F prez.

Termín a místo zkoušky:

Přijímací zkoušku vykonáte dle následujícího harmonogramu disciplín, který je určen pro všechny Vaše
výše uvedené přihlášky. Každou disciplínu konáte pouze jednou.

 a uvedené časy. Po skončení disciplíny se plynule přesuňte na další.Je nezbytné dodržet pořadí disciplín

Datum Čas Disciplína Místo, adresa

15. května 2022 9:15 1) Jacikův test
Univerzitní Kampus Brno, , 625 00 Brnobudova E34, Kamenice 5
GPS: 49.1785811N, 16.5682908E

EVIDENČNÍ LIST zkoušky z TV
15. května 2022

Prokeš Štěpán
Č. přihlášky Program

4237657 B-F

9:15 JACIKŮV TEST  

*** odevzdejte na poslední disciplíně ***

S sebou si přineste:

občanský průkaz nebo cestovní pas (doklad
s fotografií)
tuto  s předem vystřiženým pozvánku
evidenčním lístkem
průkaz zdravotní pojišťovny
sportovní oblečení a obuv

 a  v průběhuTento evidenční list vystřihněte 
přijímací zkoušky mějte stále u sebe, předkládáte ho
u každé disciplíny.

https://mapy.cz/s/fokutasoze


Pokyny k praktické přijímací zkoušce 
z tělesné výchovy

Potvrzení tělovýchovného lékaře:

Přijímací zkoušku bude umožněno vykonat pouze uchazečům, kteří nejpozději do 30. 4. 2022 vloží
 naskenované potvrzení o zdravotní způsobilosti oddo každé své e-přihlášky na FSpS

tělovýchovného lékaře. Uchazeč, který potvrzení do přihlášky nevloží nebo potvrzení nebude
, nemůže vykonat žádnou část přijímacího řízení (praktickou zkoušku anisplňovat stanovená kritéria

písemný test)!

Ověřit doručení potvrzení můžete v e-přihlášce pod odkazem Studium, zkoušky a dokumenty
.(odkaz upravit)

Na první disciplínu . Je nutné dodržet den i čas. se dostavte přesně ve stanoveném termínu
Na další disciplíny se dopravujete vlastní dopravou nebo MHD.

Na prezenci předložte  nebo .občanský průkaz cestovní pas společně s evidenčním lístkem

Bude Vám připevněna  s osobními údaji (páska je odolná vůči povětrnostnímidentifikační páska
vlivům). Po absolvování poslední disciplíny bude páska zkontrolována, sejmuta a archivována
společně s evidenčním lístkem. Dojde-li k poškození pásky v průběhu přijímací zkoušky, ihned to
nahlaste prezenci. Nepůjde-li o úmyslné poškození, bude páska nahrazena novou a budete moci
v přijímacím řízení pokračovat.

. Po absolvování sportovní disciplíny je třeba Dodržte stanovené pořadí disciplín v evidenčním lístku
 (časy začátků dalších disciplín jsou orientační). Pobezodkladně se přesunout na další sportoviště

absolvování disciplíny všemi přítomnými účastníky je sportoviště uzavřeno. Pozdní příchod na
uzavřené sportoviště Vás neopravňuje k pokračování v přijímacím řízení.
Po dobu konání přijímacích zkoušek s sebou mějte k dispozici . Zraníte-průkaz zdravotní pojišťovny
li se v průběhu zkoušky, ihned zranění nahlaste prezenci disciplíny.
Po absolvování konkrétní disciplíny Vám bude sdělen . Případnou námitku čidosažený výkon
nesouhlas s tímto údajem musíte vznést bezprostředně po sdělení tohoto výsledku, a to vedoucímu
disciplíny, dodatečná reklamace nebude akceptována.
Absolvování konkrétní disciplíny Vám bude potvrzeno podpisem do evidenčního lístku (zkontrolujte,
zda je podpis zkoušejícím proveden, bude-li podpis chybět, pak nebudete moci absolvovat

). následující disciplínu a pro podpis se budete vracet
Doporučujeme, abyste si k praktické přijímací zkoušce nebrali cenné předměty.
Na sportoviště nebude umožněn přístup rodinným příslušníkům, trenérům, apod.

Podle současných předpisů je možné přihlásit se k přijímacímu řízení na více vysokých škol, fakult
či na více studijních programů. Tato skutečnost Vás neopravňuje požadovat náhradní termín
přijímací zkoušky v případě souběhu s termínem zkoušky na jinou vysokou školu. Rozhodnutí pro
určitý termín při kolizi termínů je projevem zájmu uchazeče o .studium příslušného programu

Upozornění: Pokud z vlastní vůle nedokončíte přijímací zkoušku, nebo nevykonáte všechny části
přijímacího řízení, obdržíte rozhodnutí, že jste se k přijímací zkoušce nedostavil/a. Rozhodnete-li se
nedokončit přijímací zkoušky, nahlaste tuto skutečnost prezenci.

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#TVL
https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#TVL


Jacikův test:

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o změny poloh: leh na
 po dobu 2 minut. .zádech – stoj - leh na břiše – stoj Počítá se správně provedená poloha

Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Po skončení disciplíny Vám bude sdělen počet správně provedených poloh.
V šatně se převléknete a odcházíte.

Jacikovým testem praktická přijímací zkouška skončila.

Další informace (videa) a bodovací tabulky jsou zveřejněny na https://www.fsps.muni.cz/uchazeci
./bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

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 výstup na zastávce

Jacikův test
Univerzitní Kampus
MU, Kamenice 5, 625
00 Brno

bus 40 ze zast. Autobusové
nádraží/Úzká nebo bus 61
ze zast. Úzká směr
Univerzitní kampus /
Nemocnice Bohunice

Univerzitní Kampus

Parkování:

Kampus Brno: v OC Tesco, první 3 hodiny zdarma

K písemné přijímací zkoušce obdržíte samostatnou pozvánku v e-přihlášce.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte studijní oddělení FSpS MU e-mailem na adrese 
 případně telefonicky na číslech 549 49 2015-17.studijni@fsps.muni.cz

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
https://www.dpmb.cz/
https://www.idsjmk.cz/

