Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu
na akademický rok 2021/2022
do bakalářského studijního programu

B0715A270008 Strojírenství
Podmínky přijetí ke studiu
Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, resp. odpovídající zahraniční středoškolské vzdělání1.
Uchazeč - cizí státní příslušník (s výjimkou občanů Slovenské republiky), který neabsolvoval maturitní zkoušku
v České republice, musí prokázat znalost českého jazyka minimálně na úrovni B12.
Počet přijímaných studentů
Počet studentů, kteří mohou být ke studiu v akademickém roce 2021/2022 přijati, stanoví děkan.
Přijímací zkouška
Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči jsou ke studiu přijímáni do naplnění kapacity s ohledem na výsledky studia
na střední škole. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového průměrného prospěchu ze všech
předmětů na závěrečném vysvědčení v předposledním roce a pololetním vysvědčení v závěrečném roce studia na
střední škole.
Závěrečná ustanovení
Další povinné údaje související s přijímáním ke studiu v souladu s § 49, odst. 5, včetně vyhlášení případného
dalšího kola přijímacího řízení při nenaplnění kapacity studijního programu, budou určeny děkanem a v zákonech
stanoveném termínu zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty.
Tato pravidla a podmínky byly schváleny AS FS dne 18. 11. 2020 viz § 27 odst. 1, písm. e) Zákona o VŠ a nabývají
účinnosti dnem 18. 11. 2020.

1Uchazeč,

který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční
střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž
ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s
maturitní zkouškou:





v případě, kdy ČR není vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola
zřízena a uznána dokladem o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, tj. obvykle úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti
zahraničního středoškolského vzdělání v ČR spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (viz. školský zákon § 108)
v případě, kdy je ČR vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola
zřízena a uznána osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR(viz. školský zákon § 108)
dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních
závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

2Dokladem

prokazujícím znalost českého jazyka na úrovni B1, příp. pohovorem na TUL.

