Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu
na Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
v akademickém roce 2020/2021
§1
Úvodní ustanovení
(1) Podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu (dále jen „podmínky pro přijetí ke
studiu“) na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“) jsou stanoveny
v souladu s ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
příslušnými ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a příslušnými ustanoveními Studijního
a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.
(2) Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách.
§2
Studijní programy a studijní obory a předpokládané počty studentů zapsaných do studia
(1) Pro akademický rok 2020/2021 (pro 1. semestr akademického roku 2020/2021) se uskuteční přijímací řízení
ke studiu na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve studijních programech
a studijních oborech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce. Předpokládaný počet studentů zapsaných
do studia je stanoven s ohledem na kapacitní možnosti vysokoškolského ústavu.
a)

Bakalářské studijní programy a obory
Studijní program

Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice

b)

Studijní obor
Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku
Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku
Učitelství odborných předmětů

Forma studia

Předpokládaný
počet studentů
zapsaných do
studia

prezenční

30

kombinovaná

40

kombinovaná

40

Forma studia

Předpokládaný
počet studentů
zapsaných do
studia

kombinovaná

30

Navazující magisterské studijní programy a obory

Studijní program
Technické znalectví a expertní
inženýrství

Studijní obor
Technické znalectví a expertní
inženýrství

(2) V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných do prvního semestru studia si vysokoškolský ústav
vyhrazuje právo v případě, že počet zapsaných studentů nedosáhne počtu stanoveného v odst. 1 pro daný
studijní program a studijní obor, nenabídnout přijetí dalším uchazečům.
§3
Podávání přihlášek ke studiu a poplatek za přijímací řízení
(1) Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „informační systém“) podle instrukcí uvedených přímo v aplikaci pro
podávání E-přihlášek. Formulář pro podání elektronické přihlášky ke studiu je dostupný na adrese
https://is.mendelu.cz/prihlaska/. Za řádně a kompletně podanou přihlášku ke studiu se považuje vyplněná,
vytištěná a podepsaná přihláška ke studiu, kterou uchazeč spolu s dokladem o zaplacení a povinnými přílohami
zašle do 15. 4. 2020 nejlépe doporučeně na adresu studijního oddělení vysokoškolského ústavu.
(2) Povinnými přílohami přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu jsou:
a)

pro studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy potvrzené ředitelstvím školy. Pokud uchazeč již
absolvoval střední školu v předcházejících letech, doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
a prospěch doloží oboustrannými kopiemi ročníkových vysvědčení, které nemusí být ověřené.
Program je určen pouze pro uchazeče s úplným středním odborným vzděláním, nikoliv pro
absolventy gymnázií. Uchazeči, kteří dosud nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní
závěrečné známky za všechny ukončené ročníky a u 4. ročníku známky získané v pololetí. Uchazeči,
kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny 4 ročníky.
Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nemají ukončené
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nástavbové studium, doplní závěrečné známky za 5 posledních ročníků (3 ročníky za vzdělání
s výučním listem + 1 ročník za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 2. ročníku
nástavbového studia, nebo 2 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium
a známky získané v pololetí v 3. ročníku nástavbového studia. Uchazeči, kteří mají ukončené střední
vzdělání s výučním listem a následně nástavbové studium doplní závěrečné známky za 5 posledních
ukončených ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium,
nebo 2 poslední ročníky za vzdělání s výučním listem a 3 ročníky za nástavbové studium).
b)

pro studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů údaje o prospěchu
za 1. - 5. semestr dosavadního vysokoškolského studia potvrzené studijním oddělením fakulty, nebo
ověřená kopie diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement).
Program je určen pouze pro uchazeče, kteří jsou nebo budou zapsáni do navazujícího magisterského
studijního programu, případně jej již úspěšně ukončili. Tito uchazeči jsou povinni nejpozději v den
zápisu předložit potvrzení o studiu nebo o zápisu do studia v navazujícím magisterském studijním
programu, případně ověřenou kopii diplomu.

c)

Pokud maturitním vysvědčením nebo vysokoškolským diplomem uchazeč v době podání přihlášky
nedisponuje, je třeba tyto dokumenty dodat na studijní oddělení vysokoškolského ústavu nejpozději
v den zápisu.

(3) Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal zahraniční středoškolské vzdělání,
je povinen, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, k přihlášce ke studiu přiložit:
a)
b)
c)

ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice podle obecně
závazných předpisů České republiky,
ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním
překladatelem, a
doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni A2 Evropského referenčního rámce
pro jazyky.

(4) Povinnou přílohou přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví
a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství je úředně ověřená kopie
bakalářského nebo magisterského diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement). Pokud jím uchazeč v době
podání přihlášky nedisponuje, doloží Výkaz o studiu za 1. – 5. semestr potvrzený studijním oddělením fakulty,
na které studuje. Úředně ověřenou kopii diplomu včetně přílohy je třeba dodat na studijní oddělení
vysokoškolského ústavu nejpozději v den zápisu.
(5) Uchazeč o přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studiu, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání,
je povinen, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, k přihlášce ke studiu přiložit:
a)
b)

ověřenou kopii nostrifikačního rozhodnutí, a
ověřenou kopii zahraničního diplomu, případně doklad nahrazující zahraniční diplom.

(6) Pokud se uchazeč uchází o studium ve studijním programu s více obory, vyplní také alternativu ke zvolenému
oboru.
(7) Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu musí být podána do 15. 4. 2020.
(8) Přihláška ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu musí být podána do 15. 4. 2020.
(9) Ke dni podání přihlášky ke studiu
program je stanoven poplatek ve
poplatek ve výši 450 Kč. Poplatek
označena variabilním symbolem,
poplatek je nevratný.

je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením. Pro bakalářský studijní
výši 450 Kč a pro navazující magisterský studijní program je stanoven
se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být
který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Uhrazený

(10) Nedostatky v elektronické přihlášce uchazeč o studium odstraňuje způsobem a ve lhůtách uvedených
v informačním systému, případně na základě výzvy a pokynů studijního oddělení vysokoškolského ústavu.
Řádné a včasné neodstranění nedostatků může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení. V případě
přihlášky ke studiu bez uhrazeného poplatku spojeného s přijímacím řízením bude přijímací řízení zastaveno.
§4
Obecné podmínky přijímacího řízení
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.
(2) Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia
v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 5 zákona
o vysokých školách.
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(3) Rektor rozhoduje o přijetí ke studiu u bakalářského studia na základě výsledků dosažených při přijímací
zkoušce a výsledků studia na střední škole, u navazujícího magisterského studia rozhoduje pouze na základě
výsledků dosažených při přijímací zkoušce. Poradním orgánem je Přijímací komise.
(4) Termín, místo a čas přijímací zkoušky jsou pro uchazeče závazné a budou jim v dostatečném časovém
předstihu (nejméně 2 týdny) oznámeny písemně prostřednictvím aplikace v informačním systému a zároveň
budou uvedeny na stránkách www.icv.mendelu.cz.
(5) Náhled výsledků přijímacího řízení je uchazeči o studium dostupný prostřednictvím informačního systému.
(6) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona
o vysokých školách. Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče
o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí/oznámení o splnění podmínek přijímacího
řízení je uchazeči o studium doručováno v souladu s obecně závaznými předpisy. Je-li rozhodnutím vydaným
v řízení podle § 50 zákona o vysokých školách vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno
rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím informačního systému, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení
předem na přihlášce ke studiu souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě
považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v informačním systému.
(7) Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke studiu, je pozván k zápisu do studia, nejpozději
při kterém jsou ověřeny podmínky dosaženého vzdělání podle § 3. V případě, že počet ke studiu zapsaných
uchazečů je menší než počet uvedený v § 2, je přijímací komise oprávněna navrhnout rektorovi přijetí další
skupiny uchazečů.
(8) O termínu zápisu do studia bude uchazeč o studium informován v pozvánce.
(9) Pokud uchazeč o studium v termínu zápisu nedisponuje požadovaným dokladem o předchozím vzdělání, nebo
se nemůže ze závažných a prokazatelných příčin dostavit k zápisu, může požádat rektora o odložení termínu
zápisu stanoveného v pozvánce. Žádost musí být podána písemně buď před termínem, nebo nejpozději do
7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu.
(10) Uchazeči o studium, který nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu, je vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči,
u kterého nebylo možné ověřit splnění podmínek pro přijetí ke studiu, je vydáno usnesení o zastavení
přijímacího řízení. Tyto písemnosti jsou uchazeči o studium doručovány v souladu s obecně závaznými
předpisy.
(11) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Univerzita může namísto umožnění nahlížet
do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.
(12) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním
orgánem je rektor.

§5
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
uskutečňovaném v českém jazyce
(1) Povinnou součástí přijímacího řízení do studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku je přijímací zkouška v podobě písemného testu všeobecných
středoškolských znalostí.
(2) U bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku je na základě výsledku přijímací zkoušky (váha 80 %) a výsledků
středoškolského studia (váha 20 %) sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.
(3) Povinnou součástí přijímacího řízení do studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství
odborných předmětů je přijímací zkouška v podobě testu zaměřeného na všeobecný kulturní přehled se
zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny.
(4) U bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných
předmětů je podle výsledku přijímací zkoušky (váha 60 %) a výsledků vysokoškolského studia (váha 40 %)
sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.
§6
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu
uskutečňovaném v českém jazyce
(1) Povinnou součástí přijímacího řízení ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Technické
znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství je přijímací
zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu studijního programu a oboru.
(2) Přijímací zkouška je písemná a tvoří jí test zaměřený na znalosti z oblasti základních disciplín – technického
znalectví, pojišťovnictví a projektového řízení.
(3) Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí
o přijetí.
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