V Praze dne 1. dubna 2020
č.j.: 37/12911/20

VÝNOS DĚKANA č. 1/2020
O DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A
NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2020/2021
Podle odstavce (8) Mimořádné termíny uvedeného v Podmínkách pro přijetí ke
studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech („Děkan fakulty
může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu. 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 VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI, KTERÁ PANUJE V ČESKÉ
REPUBLICE, DALŠÍ MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA
FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE DO BAKALÁŘSKÉHO A VŠECH NAVAZUJÍCÍCH
MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ SE ZÁPISEM DO AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
PRO VŠECHNY UCHAZEČE.
V ostatních bodech zůstávají původní Podmínky pro přijetí ke studiu zveřejněné v
listopadu 2019 v platnosti. Mění se pouze časový harmonogram platný pro tento
mimořádný termín.

(1)
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze se uchazeč přihlašuje pouze elektronicky
vyplněním a elektronickým odesláním e-přihlášky ze systému, který bude až do
odvolání, nejpozději však do 4. září 2020, dispozici pro všechny zájemce na adrese:
https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

(7)
TERMÍNY
• Podání přihlášky
Vytištěnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení je
nutno doručit osobně nebo v poštou kdykoliv, jakmile to situace v ČR umožní,
nejpozději však do pátku dne 4. září 2020, na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT
v Praze, Technická 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice (přízemí vpravo od hlavního vchodu).

• Konání přijímacích zkoušek
O případném konání přijímacích zkoušek, pokud to situace v ČR dovolí, budou
uchazeči včas informování na mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
•

Konání zápisů do studia a ověřování splnění podmínek pro přijetí
Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu končí nejpozději dnem zápisu
do studia, který bude v případě tohoto mimořádného termínu stanoven
dodatečně podle vývoje situace v ČR a stanovení začátku akademického roku
2020/2021, nejpozději však v pátek dne 11. září 2020. 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 a již nebylo vydáno písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu). Pokud ještě
uchazeč nebude mít v termínu zápisu maturitní vysvědčení, musí odevzdat
potvrzení školy o úspěšném vykonání celé maturitní zkoušky, pokud nebude
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnuto v návaznosti na
aktuální situaci v ČR jinak.

• Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Podle vývoje situace v ČR, nejpozději však do 31. října 2020, bude na úřední desce
Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o
průběhu přijímacího řízení.
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