Často kladené dotazy
1) Mohu si podat více e-přihlášek?
Ano, můžete. Nezapomeňte za každou přihlášku zaplatit správní poplatek.
2) Dokdy se podávají přihlášky?
Termín podávání přihlášky: 1. 12. 2017 15. 4. 2018.
Adresa pro zasílání e-přihlášek: „PŘIHLÁŠKA“
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00 Brno
3) Musím e-přihlášku vytisknout a poslat?
Přihláška se podává elektronicky. Musíte ji vytisknout, podepsat a spolu
s potvrzením o lékařské způsobilosti viz bod 4) a potvrzenými známkami ze
střední školy (kdo má SŠ dříve absolvovanou může poslat kopie vysvědčení spolu
s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení) poslat na adresu školy viz bod 2).
4) Jak má vypadat Potvrzení o zdravotní způsobilosti?
Formulář naleznete pod Přijímacím řízením: http://www.ldf.mendelu.cz/26586prijimaci-rizeni
5) Jestliže jsem již střední školu absolvoval, co všechno musím dodat?
Vytištěnou, podepsanou e-přihlášku, potvrzené známky ze střední školy nebo kopie
vysvědčení, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzení o zdravotní
způsobilosti.
6) Kolik je správní poplatek a kam ho mám poslat?
Správní poplatek činí 440,- Kč, č. účtu 35-4335800227/0100,
V. S – každý uchazeč vkládá své číslo přihlášky 402 ….. .
Pro SP Design nábytku činí správní poplatek 530,- Kč,
č. účtu 35-4335800227/0100, V.S – každý uchazeč vkládá své číslo přihlášky 402
….. .
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Doklad o zaplacení přiložte k vytištěné, podepsané a řádně vyplněné přihlášce. Vše
je potřeba dát do obálky a poslat na adresu školy viz bod 2). Přihlášku můžete
donést i osobně na studijní oddělení.
Platba ze zahraničí:
IBAN CZ5201000000354335800227
SWIFT – KOMBCZPPXXX
Do poznámky u platebního příkazu u zahraniční platby je nutné uvést variabilní
symbol e-přihlášky nebo jméno uchazeče o studium.
7) Jaké známky zapisuji do přílohy 2. přílohy Známky ze střední školy?
Známky se vypisují do dvou kolonek a to:
*1) sloupec III - druhé pololetí předposledního ročníku
*2) sloupec IV - první pololetí posledního ročníku.
8) Když jsem již absolventem střední školy, vypisuji tuto přílohu stejně?
Ano, pokud jste střední školu absolvoval již dříve a zakončil jste řádně maturitní
zkouškou, zadáváte stejné hodnoty.
9) Jsem uchazeč o studijní program Nábytek. Musím se sám přihlásit u spol.
Scio? A které termíny akceptujete?
Každý uchazeč, který nesplňuje podmínku průměru do 2,00 včetně, se musí přihlásit
u spol. Scio sám.
V rámci NSZ se skládá test OSP.
Výsledky uchazeč neposílá, fakulta si je vyžádá u spol. Scio sama.
Akceptované všechny termíny od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018.
Nezapomeňte si podat přihlášku i na fakultu.
10) Jsem uchazeč o studijní program Arboristika. Musím se sám přihlásit u
spol. Scio? A které termíny akceptujete?
Každý uchazeč, který nesplňuje podmínku průměru do 2,00 včetně, se musí přihlásit
u spol. Scio sám.
V rámci NSZ se skládá test OSP.
Výsledky neposílá, fakulta si je vyžádá u spol. Scio sama.
Akceptované všechny termíny od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018.
Nezapomeňte si podat přihlášku i na fakultu.
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11) Pokud splňuji průměr u SP Nábytek (2,00) a Arboristika (2,00), jsem
automaticky přijat?
Nejste automaticky přijat, ale jste osvobozen od konání přijímací zkoušky viz.
Podmínky přijetí uchazečů o studium v ak. roce 2018/2019.
http://www.ldf.mendelu.cz/26586-prijimaci-rizeni
12) Jsem uchazeč o studijní program Design nábytku. Musím se sám přihlásit
u spol. Scio? A které termíny akceptujete?
Každý uchazeč se musí přihlásit u spol. Scio sám.
V rámci NSZ se skládá test OSP.
Výsledky neposílá, fakulta si je vyžádá u spol. Scio sama.
Akceptované všechny termíny od 9. 12. 2017 do 26. 5. 2018.
Nezapomeňte si podat přihlášku i na fakultu.
Dalším požadavkem je dvoudenní talentová zkouška, která se bude konat
na přelomu května a června a to na fakultě LDF. Pozvánku k talentové zkoušce
dostane každý uchazeč poštou.
13) Jaké studijní programy lze u vás studovat dálkově (kombinovaná forma
studia)?
A jak probíhá výuka?
- Kombinovanou formou můžete studovat SP Arboristika, Dřevařství a Lesnictví.
- Výuka začíná v druhé polovině září a to blokovou výukou:
tj. jeden týden probíhá výuka od pondělí až do pátku a pak následuje
1x za 14 dní pátek. V letním semestru je to obdobné. Na začátku února opět
bloková výuka a pak 1x za 14 dní pátek.
14) Jak se dozvím, kdy mám skládat přijímací zkoušku a kde?
Ten kdo bude skládat přijímací zkoušky z matematiky, fyziky, biologie, anglického
jazyka, talentovou zkoušku popř. písemný test do NM studijního programu dostane
písemnou pozvánku a také si může ověřit termín v aplikaci e-přihlášky, kde se
zobrazí „kdy, kde a v kolik“.
Kdo skládá NSZ, se musí přihlásit u spol. Scio sám.
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15) Jak se dozvím výsledek rozhodnutí?
Výsledek přijímacího řízení je rozeslán každému uchazeči do vlastních rukou na
adresu, která je uvedena v e-přihlášce. Pokud si rozhodnutí uchazeč v určenou
dobu uložení nevyzvedne je dopis vrácen na fakultu. Výsledek si uchazeč může
ověřit i elektronicky na stránkách Mendelovy univerzity: http://is.mendelu.cz/Výsledky přijímacích zkoušek.
16) Pořádá fakulta přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?
Ano, pořádá a to z matematiky a fyziky. Tyto kurzy se konají na konci května.
Všichni uchazeči, kteří jsou písemně pozváni k přijímacím zkouškám, dostanou
současně i informace o těchto kurzech. Podrobnosti ke kurzům budou zveřejněny i
na webu LDF v sekci Přijímací řízení. Kurzů se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří
jsou osvobozeni od přijímacích zkoušek.
Matematika 28. 5. 2018, cena kurzu 200,- Kč.
Fyzika 29. 5. 2018, cena kurzu 400,-.
17) Mám možnost se doma připravovat na přijímací zkoušky?
Na studijním oddělení máte možnost zakoupit si sbírky příkladů z matematiky a
fyziky. Ukázku jednotlivých testů naleznete na webu LDF.
18) V době přijímací zkoušky nebudu mít úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení. Jak mám postupovat?
Jedna z možností je ta, že uchazeč vezme originál a jednu kopii maturitního
vysvědčení sebou na přijímací zkoušku, kde se přímo na místě provede ověření.
Uchazeči, kteří obdrží maturitní vysvědčení po přijímacích zkouškách, pošlou
úředně ověřenou kopii neprodleně po vydání ve škole na studijní oddělení LDF.
UPOZORNĚNÍ: maturitní zkoušku je nutné složit v řádném termínu!

Všichni uchazeči, dříve než si podají přihlášku, by si měli přečíst
Podmínky přijetí uchazečů o studium ve studijních programech
akreditovaných na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy
univerzity v Brně v akademickém roce 2018/2019.
www.ldf.mendelu.cz
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