
Přijímací zkouška 

 

Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých 

studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí 

jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů. 

Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro 

přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka 

na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke 

studiu. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu 

písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“. 

 

 

 

Ověřování podmínek doložitelných doklady: 

Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně 

složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou 

přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o 

vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního 

vzdělání aj.). 

Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, 

kteří úspěšně složí  přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený 

děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení studia požadovaného 

zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, 

osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR). 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí úředně 

ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia ihned po zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí 

o přijetí (tzn. nejlépe do konce června 2017, nejpozději však do 30. 9. 2017), na studijní 

oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou.  

Vysoká �škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 

50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit 

prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní 

předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. 

V případě absolvování maturitní nebo státní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený 

doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 21. 10. 2017). Úspěšný uchazeč, který 

nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia, nemůže být přijat. 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/

