V Praze dne 1. června 2018
Č. j.: 75/12911/18

VÝNOS DĚKANA č. 2/2018
O DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH B 2341, B 2342 a B 2343
na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2018/2019
Podle odstavce (8) Mimořádné termíny uvedeného v Podmínkách pro přijetí ke studiu
v bakalářských studijních programech B 2341, B 2342 a B 2343 („Děkan fakulty může stanovit
další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářském studijním programu B
2341 Strojírenství, B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 Výroba a
ekonomika ve strojírenství na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije,
zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu
tohoto mimořádného termínu“) děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
STANOVUJE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA FAKULTĚ
STROJNÍ ČVUT V PRAZE SE ZÁPISEM DO AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019, KTERÝM SE
MĚNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU TAKTO:
MIMOŘÁDNÝ TERMÍN JE URČEN POUZE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ KONALI/JÍ MATURITU
V ROCE 2018 NA ŠKOLÁCH AKREDITOVANÝCH V ČR
V ostatních bodech zůstávají původní Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech B 2341, B 2342 a B 2343 zveřejněné v listopadu 2017 v platnosti a
mění se pouze časový harmonogram.

(1)
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 Strojírenství, B 2342 – Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 – Výroba a
ekonomika ve strojírenství se uchazeč přihlašuje pouze elektronicky vyplněním a
elektronickým odesláním e-přihlášky ze systému, který bude do 12. září 2018 k dispozici pro
všechny zájemce na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/
Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po
elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, podepsal a doručil
OSOBNĚ nebo v zastoupení 2 (nelze poštou) na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v
Praze spolu s dokladem o uhrazení poplatku za přijímací řízení. Poplatek činí 650,- Kč 1.
Poplatek případně přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet:
Pro platby v ČR
KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100,
konstantní symbol pro hotovostní platby 378,
konstantní symbol pro bezhotovostní platby 558,
variabilní symbol: 77777,
specifický symbol: číslo přihlášky.
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Pro platby ze zahraničí:
KB a.s. – pobočka Praha 6
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267
SWIFT: KOMBCZ PPXXX

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho
výši stanovil dne 6. 3. 2017 rektor ČVUT v Praze podle čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze
(č.j.: 0111/17/51921).
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(2)
TERMÍNY
V případě nedodržení termínů uvedených v následujících bodech 1 až 3 nebude přijímací
řízení vůbec zahajováno nebo bude automaticky ukončeno.

1. Podání přihlášky

a) Uchazeči, kteří již podali přihlášku v řádném termínu přijímacího řízení, se dostaví
osobně na Oddělení studijní FS ČVUT v Praze k převodu této přihlášky do mimořádného
termínu přijímacího řízení.
b) Uchazeči, kteří podávají nově přihlášku až v tomto mimořádném termínu přijímacího
řízení, musí vytištěnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací
řízení DORUČIT OSOBNĚ nebo v zastoupení 2 (NIKOLIV POŠTOU) nejpozději do pátku
dne 14. září 2018 do 12.00 hodin jen přímo na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v
Praze, Technická 4, Praha 6 – Dejvice, přízemí místnost T4:A2-48 (paní Jindřiška
Moravcová – referentka pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů)

2. Konání přijímacích zkoušek

V případě absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky vykonané na škole
akreditované v ČR v roce 2018 děkan fakulty přijímací zkoušky z matematiky promíjí
(uchazeč se dostaví až k zápisu do studia – viz bod 3).
Uchazeči, kteří neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky, musí
absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní
zkoušky v České republice). Tyto zkoušky budou probíhat pro toto mimořádné přijímací
řízení na Fakultě strojní ČVUT v Praze v jediném termínu v úterý dne 18. září 2018 od
9.00 hodin. Vzhledem k výjimečnosti situace obdrží uchazeči pozvánku na tento termín
přímo při předání přihlášky ke studiu na Oddělení studijním FS ČVUT v Praze. Tento
termín je konečný, je závazný, je poslední možný a uchazeči na něj již nebudou
individuálně zváni doporučeným dopisem. Místnost, kde přijímací zkoušky proběhnou,
bude určena na informační tabuli ve vstupní hale fakulty a před Oddělením studijním
FS, Technická 4, Praha 6 – Dejvice. Výsledky zkoušky budou zveřejněny na úřední desce
a na webu Fakulty strojní ČVUT v Praze pod evidenčním číslem testu (nikoliv pod
jménem) dne 18. září 2018 ve 13.00 hodin.

3. Konání zápisů do studia a ověřování splnění podmínek pro přijetí

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu končí nejpozději dnem zápisu do
studia, který je v případě tohoto mimořádného termínu stanoven na čtvrtek dne
20. září 2017 v 8.30 hodin v učebně T4:D1-366 (3. patro, Technická 4, Praha 6). Tento
termín je konečný, je závazný, je poslední možný a uchazeči na něj již nebudou
individuálně zváni. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno přímo v den
zápisu oproti odevzdané úředně ověřené kopii maturitního vysvědčení (pokud toto již
nebylo dodáno v dřívějším termínu). Pokud ještě uchazeč nebude mít v termínu zápisu
maturitní vysvědčení, musí odevzdat potvrzení školy o úspěšném vykonání celé
maturitní zkoušky (v takovém případě je nutno ověřenou kopii maturitního vysvědčení
dodat na Oddělení studijní FS ČVUT v Praze nejpozději do 27. září 2018).

(3)
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Do 31. října 2018 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6)
zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
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Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem Oddělení
studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.
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