
 

 
 
1Dokladem prokazujícím znalost českého jazyka na úrovni B1, příp. pohovorem na TUL.   

 

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU  

V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA FAKULTĚ STROJNÍ TUL 

STROJÍRENSTVÍ (B0715A270008) 

se zápisem do akademického roku 2023/2024 
 

 
Podmínky přijetí ke studiu 

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Uchází-li se o přijetí ke studiu uchazeč, 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 podle 
§ 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(dále jen „zákon o vysokých školách“). 

Uchazeč – cizí státní příslušník (s vyjímkou občanů Slovenské republiky), který neabsolvoval 
maturitní zkoušku v České republice, musí prokázat znalost českého jazyka min. na úrovni B11. 

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla děkanem prominuta). 
 

Přijímací zkouška 

Uchazeči, kteří se hlásí ke studiu v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní TUL 
poprvé, případně uchazeči, kteří v minulosti neúspěšně studovali bakalářský studijní program na 
Fakultě strojní TUL nejvýše dvakrát, přijímací zkoušku nekonají (přijímací zkouška je 
automaticky prominuta). Ostatní uchazeči musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské 
matematiky. Uchazeč, který splní přijímací zkoušku na méně než 70 %, nebude ke studiu přijat. 

K přijímací zkoušce bude uchazeč pozván. 

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. Uchazeč, který přijímací zkoušku nekoná je v pořadí 
uchazečů zařazen před ty, kteří přijímací zkoušku absolvovat museli. 
 

Počet přijímaných studentů 

Počet studentů, kteří mohou být přijati ke studiu v akademickém roce 2023/2024, stanoví děkan. 
 

Závěrečná ustanovení 

Přihláška ke studiu se přijímá elektronicky na adrese: https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec.  

Další povinné údaje související s přijímáním ke studiu v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 
zákona o vysokých školách, včetně pokynů pro vyplnění elektronické přihlášky a vyhlášení 
případného dalšího kola přijímacího řízení při nenaplnění kapacity studijního programu, budou 

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec


 

 

určeny děkanem a zákonem stanoveném termínu zveřejněny ve veřejné části internetových 
stránek fakulty (www.fs.tul.cz). 
 

Tato pravidla a podmínky byly schváleny AS FS TUL dne 2. 11. 2022 dle § 27 odst. 1 písm. e) 
zákona  o vysokých školách a nabývají účinnosti dnem 2. 11. 2022. 

http://www.fs.tul.cz/

