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SMĚRNICE Č. 15/2019
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU
PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM
PROGRAMU „SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE“ NA JEHOŽ
USKUTEČŇOVÁNÍ SE PODÍLÍ CESA VUT
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Tyto podmínky stanovují pravidla pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021
v bakalářském studijním programu „Sportovní technologie“ (dále jen „bakalářský studijní
program“), na jehož uskutečňování se podílí vysokoškolský ústav Centrum sportovních aktivit
Vysokého učení technického v Brně (dále jen „CESA VUT“) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem VUT (dále „statut“).

2.

Bakalářský studijní program umožňuje prezenční formu studia v českém jazyce.

Článek 2
Základní ustanovení
1.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je v souladu s § 48
odst. 1 zákona dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

2.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu jsou ve smyslu § 49 odst. 1 zákona předpoklady pro studium
uvedené v čl. 5 odst. 4; splnění této podmínky se ověřuje přijímací zkouškou.

3.

Zdravotní způsobilost ke studiu se nevyžaduje.

4.

Celkem může být přijato maximálně 50 uchazečů.

Článek 3
Lhůta pro podání přihlášky ke studiu
1.

Přihlášku ke studiu lze podat v termínu do 31. 3. 2020.
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Článek 4
Přihláška ke studiu
1.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky na CESA VUT ve stanoveném termínu.

2.

Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Elektronická přihláška je dostupná na
https://www.vutbr.cz/eprihlaska/.

3.

Nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu je nutné doručit na CESA VUT originál nebo
úředně ověřenou kopii dokladu o maturitní zkoušce nebo originál nebo úředně ověřenou kopii
dokladu podle ust. § 48 odst. 4 písm. a), b) nebo c) zákona.

4.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2020/2021 činí podle
Rozhodnutí č. 5/2017 a jeho Přílohy č. 1:
a) 600,- Kč při podání elektronické přihlášky a její platbě na území České republiky na účet VUT
číslo 27-7495740247/0100,
b) 24,- € při podání elektronické přihlášky a její platbě na území
 Slovenské republiky na účet VUT číslo 25695603/7500, Československá obchodná banka,
a. s.,
 ostatních států na účet VUT číslo 25695603/7500, Československá obchodná banka, a.s.,
IBAN: SK 45 7500 0000 0000 2569 5603, SWIFT (BIC) CEKOSKBX, název účtu: Vysoké učení
technické v Brně.

5.

Bankovní spojení se rovněž zobrazí na internetových stránkách VUT po odeslání elektronické
přihlášky.

6.

Má-li přihláška vady, CESA VUT vyzve uchazeče k jejich odstranění. Pokud uchazeč neodstraní vady
přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou a v předepsané výši poplatek za
úkony spojené s přijímacím řízením, CESA VUT přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto
důsledku musí být uchazeč poučen.

7.

Podmínky studia cizinců v českém jazyce jsou dány čl. 30 statutu. Podmínkou přijetí cizinců ke
studiu v českém jazyce je dále prokázání dostatečné úrovně českého jazyka, např. státní zkouškou,
dokladem o úspěšném absolvování kurzu českého jazyka akreditovaného MŠMT, zkouškou na
některé z kateder jazyků na VUT, příp. úspěšným absolvováním kurzu českého jazyka pro cizince
organizovaným Institutem celoživotního vzdělávání VUT.

Článek 5
Přijímací zkouška
1.

Přijímací zkoušky proběhnou v termínu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020.

2.

Konání zkoušky v náhradním termínu lze povolit pouze z vážných a doložených zdravotních či
jiných srovnatelně závažných důvodů. V případě, kdy se uchazeč nemůže z vážných důvodů ke
zkoušce dostavit, omluví se písemně před datem konání přijímací zkoušky, nebo nejpozději do pěti
pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky řediteli CESA VUT prostřednictvím studijního
oddělení CESA VUT. Ředitel CESA VUT rozhodne o konání zkoušky v náhradním termínu, a
případně také stanoví náhradní termín konání přijímací zkoušky na základě návrhu předsedy
zkušební komise.

3.

Pozvánku k přijímací zkoušce, nebude-li přijímací zkouška prominuta, odešle CESA VUT uchazeči
bezprostředně po ověření úplnosti přihlášky.

4.

Přijímací zkouška je písemná a je složena z testových příkladů z oblasti matematiky a fyziky, z nichž
každý příklad je hodnocen samostatně a je označen maximálním počtem bodů, které uchazeč získá
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za jeho správné řešení. Maximální možný počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Přijímací
zkouška trvá 75 minut.
5.

Minimální bodová hranice pro oblast matematika činí 12 bodů.

6.

Minimální bodová hranice pro oblast fyzika činí 12 bodů.

7.

Přijímací zkouška je uchazeči prominuta, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a) vykonal státní maturitní zkoušku z matematiky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2,
b) vykonal maturitní zkoušku z fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2,
c) dosáhl na střední škole průměru lepší nebo roven 1,5; průměr se vypočte jako aritmetický
průměr známek na závěrečném vysvědčení za 1., 2. a 3. ročník a vysvědčení za první pololetí 4.
ročníku,
d) dosáhl-li uchazeč vynikajících studijních výsledků například ve studentských technických nebo
přírodovědných soutěžích,
e) přihlásilo-li se do přijímacího řízení méně uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných
uchazečů.

8.

Doklady k prokázání skutečností podle odstavce 7. písm. a. až d. je uchazeč povinen doručit spolu
s přihláškou ke studiu.

9.

O prominutí přijímací zkoušky bude uchazeč uvědomen.

10. Ke studiu může být přijat ten z uchazečů, který:
a) úspěšně vykonal přijímací zkoušku, nebo mu byla přijímací zkouška prominuta, a
b) doložil předepsaným způsobem požadované předchozí vzdělání.
11. Přijímací zkouška je vykonána úspěšně, pokud uchazeč získal alespoň 24 bodů a zároveň v každé
z oblastí podle odstavců 5. a 6. získal vyšší než předepsaný minimální počet bodů.
12. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je maximální počet přijímaných uchazečů,
rozhoduje pořadí nejlepších. Je-li na posledním místě z maximálního počtu přijímaných uchazečů
více uchazečů se stejným bodovým ziskem, budou přijati všichni tito uchazeči.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1.

Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč do 30 dnů od skončení data pro konání přijímacích zkoušek.

2.

Uchazeč má právo nahlížet do spisu od data oznámení rozhodnutí v úředních hodinách studijního
oddělení. CESA VUT může namísto toho poskytnout uchazeči kopii spisu.

3.

Proti rozhodnutí je možno se do 30 dnů od jeho oznámení odvolat.

4.

Tyto podmínky byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona AS VUT dne 19. 11. 2019.

5.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem schválení AS VUT.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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