S MĚRNICE DĚKANA Č. 2 / 2020
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu
v bakalářských studijních programech
na FEKT VUT v Brně
Platnost:

27. 10. 2020

Účinnost:

dnem platnosti

Počet stran:

8

Počet příloh:

0

SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/ 2020
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

ČLÁNEK 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1) Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu (dále jen Pravidla) platí pro
tříleté bakalářské studijní programy v prezenční a případně kombinované formě studia
• Automatizační a měřicí technika (prezenční BPC-AMT),
• Elektronika a komunikační technologie (prezenční BPC-EKT, kombinovaná BKC-EKT),
• Mikroelektronika a technologie (prezenční BPC-MET, kombinovaná BKC-MET),
• Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (prezenční BPC-SEE, kombinovaná
BKC-SEE),
• Telekomunikační a informační systémy (prezenční BPC-TLI, kombinovaná BKC-TLI),
• Biomedicínská technika a bioinformatika (prezenční BPC-BTB),
• Angličtina v elektrotechnice a informatice (prezenční AJEI-H),
• Audio inženýrství (prezenční BPC-AUD),
• Informační bezpečnost (prezenční BPC-IBE)
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
(dále jen FEKT VUT).
(2) Přijímání uchazečů o studium v bakalářských studijních programech na FEKT VUT se řídí
zákonem č. 111/1998 Sb. O vysokých školách (dále jen Zákon), Statutem VUT, Statutem FEKT a
těmito Pravidly.
(3) Podmínkou účasti na přijímacím řízení a přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání
s maturitní zkouškou, viz § 48 a § 49 Zákona. Dokladem o dosaženém vzdělání je maturitní
vysvědčení, nebo jeho úředně ověřená kopie, nebo (u uchazečů ze zemí, které nemají s ČR
uzavřenou mezinárodní smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém
vzdělání) úředně ověřený doklad nostrifikace maturitního vysvědčení, případně kladné
posouzení
zahraničního
vzdělání
pro
přijímací
řízení
na
VUT
viz
https://www.vutbr.cz/studenti/uznani-vzdelani#posouzeni.
(4) Přijímání ke studiu se uskutečňuje přijímacím řízením v souladu se Zákonem, Statutem VUT (část
pátá) a Statutem FEKT (část pátá).
(5) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty. Děkan jmenuje hlavní přijímací komisi, která řídí
průběh přijímacího řízení, předkládá děkanovi zprávu o přijímacím řízení a návrh rozhodnutí
o přijetí ke studiu. Předsedou komise bývá zpravidla proděkan pro vzdělávací činnost.
(6) Před zahájením přijímacího řízení bude pro každý studijní program rozhodnutím děkana
stanoven a ve veřejné části internetových stránek fakulty publikován
• nejvyšší počet přijímaných uchazečů do jednotlivých forem studia (prezenční,
kombinovaná),
• manipulační poplatek za přijímací řízení v souladu s rozhodnutím rektora,
• termín pro podání přihlášky,
• adresa pro doručení přihlášky,
• termín a forma přijímací zkoušky,
• náhradní termín a forma přijímací zkoušky,
• termín nahlédnutí do materiálů,
• termín přezkumného řízení.
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(7) Děkan může vyhlásit další kolo přijímacího řízení v případě, že nebudou naplněny kapacitní
možnosti fakulty. Termín pro podání přihlášky, podmínky účasti v dalším kole přijímacího řízení
a případné datum konání přijímací zkoušky budou stanoveny směrnicí děkana a zveřejněny ve
veřejné části internetových stránek fakulty.
ČLÁNEK 2

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

(1) Do přijímacího řízení může být zařazen pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podá
platnou přihlášku ke studiu na FEKT VUT.
(2) Uchazeč podává přihlášku a je přijímán ke studiu konkrétního zvoleného studijního programu.
Podání přihlášek do více než jednoho bakalářského studijního programu FEKT VUT nezakládá
nárok na účast na více než jednom termínu přijímací zkoušky.
(3) Přihláška ke studiu se podává zpravidla elektronicky. Elektronicky podaná přihláška se
podepisuje u přijímací zkoušky, případně uchazeč odevzdá podepsaný protokol elektronické
přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v daném akademickém roce
stanoven rozhodnutím rektora (§ 58 odst. 1 Zákona a článek 31 a příloha č. 4 Statutu VUT) a je
nevratný. Bankovní spojení se zobrazí na internetových stránkách VUT po odeslání elektronické
přihlášky. Pokud uchazeč stanovený poplatek neuhradí nejpozději do termínu pro podání
přihlášky, přijímací řízení uchazeče nebude zahájeno.
(4) Povinnou přílohou přihlášky je doklad dle čl. 1, odst. 3, tedy zejména úředně ověřená kopie
maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeč podá více přihlášek ke studiu, je povinen doložit
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ke každé přihlášce. Uchazeč ji doručí na studijní
oddělení FEKT VUT nejpozději do termínu, který bude uveden v dopise s informacemi o přijímací
zkoušce. Nebude-li úředně ověřená kopie vysvědčení doručena nebo odevzdána ve stanoveném
termínu, nebude uchazeč ani v případě, že splní přijímací zkoušku, ke studiu přijat. Uvedené platí
i pro náhradní termín přijímací zkoušky. Uchazeč, kterému byla přijímací zkouška prominuta, je
povinen doručit úředně ověřenou kopii vysvědčení na studijní oddělení do termínu, který mu
bude sdělen v dopise s informací o prominutí přijímací zkoušky. V případě nedoručení ověřené
kopie maturitního vysvědčení do takto stanoveného termínu se celá přihláška považuje za
neplatnou. Výjimky povoluje děkan na základě písemné žádosti doručené na studijní oddělení
fakulty.
(5) Uchazeči, kteří se hlásí do studijního programu akreditovaného v českém jazyce, jsou povinni
nejpozději v den zápisu prokázat znalost českého jazyka minimálně na úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Dokladem prokazujícím požadovanou
znalost českého jazyka je buď maturitní vysvědčení ze školy se sídlem v České republice či
Slovenské republice, nebo doklad o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince úrovně
B1 (CCE – B1), nebo doklad o absolvování akreditovaného vysokoškolského studijního programu
v českém jazyce.
(6) Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na FEKT VUT se nevyžaduje.
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ČLÁNEK 3

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

(1) Znalosti a schopnosti uchazeče se ověřují písemnou vědomostní přijímací zkouškou, případně i
zkouškou talentovou. Uchazeči bude přijímací zkouška prominuta, pokud úroveň znalostí a
schopností nezbytných pro studium daného programu prokáže jiným stanoveným způsobem.
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky jsou pro jednotlivé programy stanoveny samostatně.
(2) Zadání přijímací zkoušky je písemné a je složeno z testových příkladů. Každý příklad je hodnocen
samostatně a je označen maximálním počtem bodů, které uchazeč získá za jeho správné řešení.
Za správné řešení všech příkladů je možné získat maximálně 100 bodů. Písemná část přijímací
zkoušky trvá 75 minut. Kalkulátory a tabulky matematických a fyzikálních veličin nejsou
povoleny.
(3) Zadání písemných testů vypracují pověření akademičtí pracovníci tak, aby byly všechny varianty
testů se stejnou obtížností. Zadání mají až do rozpečetění před uchazeči přísně tajný charakter.
(4) Písemné práce uchazečů jsou bezprostředně po ukončení zkoušky vyhodnoceny. Pověřený
pracovník garantuje správnost jejich vyhodnocení.
(5) Výsledek písemné zkoušky bude každému uchazeči zveřejněn nejpozději do 48 hodin od
ukončení jeho písemné zkoušky na internetové adrese pro podání elektronické přihlášky.
(6) Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven pouze jeden. Účast na náhradním termínu lze
povolit pouze z vážných a doložených zdravotních, či jiných závažných důvodů. Nepovoluje se
z důvodu účasti na jiných přijímacích zkouškách. Omluvu včetně potvrzení důvodu neúčasti na
termínu přijímací zkoušky je nutno dodat nejpozději v následující pracovní den po stanoveném
termínu.
(7) Každý uchazeč si může doplnit chybějící vědomosti absolvováním přípravného kurzu
z matematiky nebo z fyziky, které budou ukončeny závěrečnou zkouškou s klasifikací. Přípravné
kurzy organizují a zajišťují ústavy matematiky a fyziky FEKT VUT.
(8) Pro studijní programy BPC-AMT, BPC-EKT, BPC-MET, BPC-SEE, BPC-TLI, BKC-EKT, BKC-MET, BKCSEE, BKC-TLI se přijímací zkouška skládá volitelně z kombinace předmětů matematika a fyzika,
nebo matematika a základy informatiky. Kombinaci předmětů si volí uchazeč až u přijímací
zkoušky. Přijímací zkoušku nemusí vykonat uchazeči o studium uvedených programů, kteří
znalosti a schopnosti prokáží splněním alespoň jedné z následujících podmínek:
a) absolvoval přípravný kurz z matematiky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2;
b) absolvoval přípravný kurz z fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2;
c) maturoval z matematiky nebo fyziky a dosáhl celkového hodnocení maturitní zkoušky
„prospěl(a) s vyznamenáním“;
d) absolvoval Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu z matematiky v každé části percentil
60,0 nebo vyšší;
e) absolvoval Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu obecných studijních předpokladů
v každé z částí percentil 60,0 nebo vyšší;
f) dosáhl na střední škole průměru známek lepšího než 2,00; údaj se vypočte jako aritmetický
průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na vysvědčení za první
pololetí 4. ročníku.
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Podklady pro prominutí přijímací zkoušky (úřední potvrzení ze střední školy o dosaženém
průměru, certifikát o výsledku Národní srovnávací zkoušky, aj.) a vlastnoručně podepsaný
vytištěný protokol (viz e-přihláška) musí být doručeny na studijní oddělení do 15. dubna daného
roku, nejpozději však v příslušném termínu přijímací zkoušky.
Informace o prominutí přijímací zkoušky na základě podkladů doručených do 15. dubna bude
uchazeči zveřejněna ve výsledcích (viz e-přihláška) do 30. dubna daného roku. V případě
prominutí přijímací zkoušky uchazeč pozvánku na přijímací zkoušku neobdrží. Uchazeč, kterému
byla přijímací zkouška prominuta, je povinen doručit úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení na studijní oddělení nejpozději do data, které mu bude sděleno s informací o
prominutí přijímací zkoušky. Vyrozumění o přijetí ke studiu obdrží uchazeč po doručení kopie
maturitního vysvědčení na studijní oddělení, nejdříve však po termínu konání přijímací zkoušky
pro uchazeče daného programu.
(9) Pro studijní program BPC-BTB se přijímací zkouška skládá z předmětů biologie a matematika.
Přijímací zkoušku nemusí vykonat ti uchazeči, kteří dosáhli na střední škole průměru známek
nejvýše 1,25. Údaj se vypočte jako aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1.,
2. a 3. ročníku a na vysvědčení za první pololetí 4. ročníku.
Úřední potvrzení ze střední školy o dosaženém průměru a vlastnoručně podepsaný vytištěný
protokol (viz e-přihláška) musí být doručeny na studijní oddělení nejpozději do 15. dubna
daného roku. Informace o prominutí přijímací zkoušky bude uchazeči zveřejněna ve výsledcích
(viz e-přihláška) do 30. dubna daného roku. V případě prominutí přijímací zkoušky uchazeč
pozvánku na přijímací zkoušku neobdrží. Uchazeč, kterému byla přijímací zkouška prominuta,
je povinen doručit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení
nejpozději do data, které mu bude sděleno s informací o prominutí přijímací zkoušky.
Vyrozumění o přijetí ke studiu obdrží uchazeč po doručení kopie maturitního vysvědčení na
studijní oddělení, nejdříve však po termínu konání přijímací zkoušky pro uchazeče daného
programu.
(10) Pro studijní program AJEI-H se přijímací zkouška skládá z předmětů matematika a anglický jazyk.
Písemný test z anglického jazyka (formou výběru odpovědi z daných možností) bude na středně
pokročilé úrovni, která odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Přijímací zkoušku z anglického jazyka nemusí vykonat uchazeč, který disponuje znalostmi
angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (UpperIntermediate). Uchazeč musí podat děkanovi písemnou a vlastnoručně podepsanou žádost o
prominutí přijímací zkoušky z anglického jazyka doloženou odpovídajícím certifikátem.
Přijímací zkoušku z matematiky nemusí vykonat uchazeč, který znalosti a schopnosti prokáže
splněním alespoň jedné z následujících podmínek:
a) absolvoval přípravný kurz z matematiky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2;
b) maturoval z matematiky a dosáhl celkového hodnocení maturitní zkoušky „prospěl(a)
s vyznamenáním“;
c) absolvoval Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu z matematiky v každé části percentil
60,0 nebo vyšší;
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d) dosáhl na střední škole průměru známek lepšího než 1,70; údaj se vypočte jako aritmetický
průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na vysvědčení za první
pololetí 4. ročníku.
Podklady pro prominutí přijímací zkoušky (úřední potvrzení ze střední školy o dosaženém
průměru, certifikát o výsledku Národní srovnávací zkoušky, aj.) a vlastnoručně podepsaný
vytištěný protokol (viz e-přihláška) musí být doručeny na studijní oddělení do 15. dubna daného
roku, nejpozději však v příslušném termínu přijímací zkoušky.
Informace o prominutí přijímací zkoušky na základě podkladů doručených do 15. dubna bude
uchazeči zveřejněna ve výsledcích (viz e-přihláška) do 30. dubna daného roku. V případě
prominutí přijímací zkoušky uchazeč pozvánku na přijímací zkoušku neobdrží. Uchazeč, kterému
byla přijímací zkouška prominuta, je povinen doručit úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení na studijní oddělení nejpozději do data, které mu bude sděleno s informací o
prominutí přijímací zkoušky. Vyrozumění o přijetí ke studiu obdrží uchazeč po doručení kopie
maturitního vysvědčení na studijní oddělení, nejdříve však po termínu konání přijímací zkoušky
pro uchazeče daného programu.
(11) Pro studijní program BPC-AUD, specializace "Zvuková technika" se přijímací zkouška skládá
volitelně z kombinace předmětů matematika a fyzika, nebo matematika a základy informatiky.
Kombinaci předmětů si volí uchazeč až u přijímací zkoušky. Pro studijní program BPC-AUD,
specializace "Zvuková produkce a nahrávání" se přijímací zkouška skládá z talentové zkoušky a
volitelně z kombinace předmětů matematika a fyzika, nebo matematika a základy informatiky.
Kombinaci těchto předmětů si volí uchazeč až u přijímací zkoušky. Talentová zkouška předchází
zkoušce znalostí z výše uvedených předmětů a je možné z ní získat maximálně 100 bodů, stejně
jako ze zkoušky znalostí z výše uvedených předmětů. Pro přijetí je rozhodující součet bodových
výsledků z talentové zkoušky a ze zkoušky znalostí z výše uvedených předmětů, přičemž uchazeč
v talentové zkoušce a v každé části přijímací zkoušky ověřující znalosti z výše uvedených
předmětů musí překročit stanovené bodové minimum. Talentovou zkoušku ani zkoušku znalostí
z výše uvedených předmětů nelze uchazeči prominout.
(12) Pro studijní program BPC-IBE se přijímací zkouška skládá volitelně z kombinace předmětů
matematika a fyzika, nebo matematika a základy informatiky. Kombinaci předmětů si volí
uchazeč až u přijímací zkoušky. Přijímací zkoušku nemusí vykonat ti uchazeči, kteří dosáhli na
střední škole průměru známek nejvýše 1,25. Údaj se vypočte jako aritmetický průměr známek
na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na vysvědčení za první pololetí 4. ročníku.
Úřední potvrzení ze střední školy o dosaženém průměru a vlastnoručně podepsaný vytištěný
protokol (viz e-přihláška) musí být doručeny na studijní oddělení nejpozději do 15. dubna
daného roku. Informace o prominutí přijímací zkoušky bude uchazeči zveřejněna ve výsledcích
(viz e-přihláška) do 30. dubna daného roku. V případě prominutí přijímací zkoušky uchazeč
pozvánku na přijímací zkoušku neobdrží. Uchazeč, kterému byla přijímací zkouška prominuta, je
povinen doručit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení nejpozději
do data, které mu bude sděleno s informací o prominutí přijímací zkoušky. Vyrozumění o přijetí
ke studiu obdrží uchazeč po doručení kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení,
nejdříve však po termínu konání přijímací zkoušky.
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(13) Děkan může přijímací zkoušku prominout i na základě jiných aktivit, které dokládají výborné
znalosti a schopnosti (např. čelní umístění ve studentských technických nebo přírodovědných
soutěžích). Uchazeč o prominutí přijímací zkoušky písemně požádá a potvrzení o svých
aktivitách k žádosti doloží.
(14) Přihlásí-li se do přijímacího řízení méně uchazečů, než je nejvyšší počet přijímaných uchazečů,
může děkan rozhodnout, že bude přijímací zkouška prominuta všem přihlášeným uchazečům.
(15) Všichni uchazeči, kteří neobdrží vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, jsou povinni dostavit
se k přijímací zkoušce v hodině a termínu, který jim bude oznámen elektronicky (e-mailem)
nejpozději jeden měsíc před zkouškou.
ČLÁNEK 4

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

(1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky (čl. 4, odst. 3)
nebo prominutí přijímací zkoušky (čl. 3).
(2) Pro každou volitelnou kombinaci předmětů přijímací zkoušky bude sestaven samostatný
pořadník uchazečů o studium příslušného studijního programu řazený sestupně podle celkového
získaného počtu bodů.
(3) Hlavní přijímací komise stanoví pro každou kombinaci předmětů minimální bodovou hranici pro
úspěšné složení přijímací zkoušky. Na přijetí ke studiu navrhne uchazeče z čela pořadníku nad
touto hranicí tak, že jejich počet spolu s počtem uchazečů, jimž byla přijímací zkouška
prominuta, nepřekročí děkanem stanovený maximální počet uchazečů přijímaných do
studijního programu. Dále jsou navrženi k přijetí všichni uchazeči, kteří mají v pořadníku shodné
bodové hodnocení jako poslední přijímaný uchazeč. Uchazeči na ostatních pořadích nejsou
k přijetí navrženi. Návrh podléhá schválení děkana fakulty.
(4) S výsledkem přijímacího řízení bude uchazeč seznámen ve stanovené lhůtě písemně; v případě,
že uchazeč v rámci přijímacího řízení udělí souhlas s elektronickou formou komunikace, bude
uchazeč s výsledkem seznámen pouze elektronicky.
ČLÁNEK 5

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ

(1) Uchazeči, kteří byli vyrozuměni o nepřijetí ke studiu zvoleného studijního programu, se mohou
odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí k rektorovi VUT
prostřednictvím děkana fakulty. Písemné odvolání musí být uchazečem vlastnoručně
podepsáno. Podle §50, odst. 1 Zákona je účastníkem přijímacího řízení pouze uchazeč. Případné
odvolání jiné osoby než uchazeče se do přezkumného řízení nezařazuje.
(2) Přezkumné řízení spočívá v revizi hodnocení přijímací zkoušky a posouzení závažnosti důvodu
odvolání přezkumnou komisí jmenovanou děkanem. Pokud komise shledá odvolání uchazeče
důvodným, podá děkanovi fakulty návrh rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke studiu.
V souladu s § 50, odst. 2 Zákona i čl. 1, odst. 5 těchto Pravidel i v takovém případě rozhoduje
o přijetí ke studiu děkan fakulty.
(3) Odvolání uchazečů, kterým nebylo vyhověno, předá děkan fakulty rektorovi VUT.
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(4) Na základě § 50, odst. 5 Zákona má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které
mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Tuto možnost mohou uchazeči využít pouze
v termínu stanoveném rozhodnutím děkana (čl. 1, odst. 6 těchto Pravidel).
ČLÁNEK 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Směrnice děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech FEKT VUT v Brně byla schválena Akademickým senátem FEKT VUT v Brně dne
27. 10. 2020 a nabývá účinnosti dnem schválení.

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. v. r.
předseda AS FEKT VUT v Brně

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. v. r.
děkan FEKT VUT v Brně
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