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1

Bakalářský studijní program B2341 „Strojírenství“

Tato pravidla vycházejí z § 48 až § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a ze Statutu
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“).
V akademickém roce 2018/2019 je možno nastoupit ke studiu v bakalářském studijním
programu B2341 „Strojírenství“, který je akreditován na Fakultě strojní Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava (dále jen „FS VŠB-TUO“). Uchazeči jsou přijímáni do prvního
ročníku studia ve formě prezenční i kombinované. Studium je kromě sídla fakulty uskutečňováno
v konzultačním středisku Šumperk, ale pouze v určených studijních oborech a formách studia
a při dodržení stanoveného minimálního počtu studentů. V akademickém roce 2018/2019 se
neotevírá studium v konzultačním středisku Uherský Brod, studijní zaměření Lovecké, sportovní a
obranné zbraně a střelivo.
U oboru „Dopravní technika a technologie“ je studijní plán programu shodný pro všechny
studenty u prvního ročníku studia a zařazení studentů na studijní obory se uskuteční výběrovým
řízením ve 2. semestru studia.
Pro všechny ostatní studenty studijního programu B2341 je studijní plán společný u prvních
dvou ročníků studia. Zařazení studentů na studijní obory se uskuteční výběrovým řízením
ve 4. semestru studia (2. ročník).
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ je
úspěšné absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou (v České republice nebo v zahraničí) a
úspěšné absolvování přijímacího řízení. Přijímací řízení se sestává z podání elektronické přihlášky
ke studiu včetně příloh, zaplacení administrativního poplatku, doručení ověřené kopie maturitního
vysvědčení a vykonání přijímací zkoušky z matematiky, která je realizována písemnou formou.
Cizinci mohou být ke studiu v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“
v českém jazyce přijati za podmínek, které jsou uvedeny v bodu 1.3.
Fakulta nabízí studium také tělesně handicapovaným studentům. Konkrétní studijní obor
je nutné před podáním přihlášky konzultovat s garantem oboru.
Uchazeči o studium mají možnost seznámit se s jednotlivými obory studia jednak během
tradičního Dne otevřených dveří fakulty, který se uskuteční 2. února 2018 v areálu VŠB-TUO
v Ostravě-Porubě, jednak na webových stránkách fakulty: http://www.fs.vsb.cz. Informační den
v Centru bakalářských studií Šumperk se uskuteční 29. ledna 2018.

1.1

Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě v termínu odpovídajícímu kolu
přijímacího řízení (viz 1.8), v rámci kterého se uchazeč na fakultu hlásí. Elektronická přihláška je
dostupná na webovém portálu VŠB-TUO (http://uchazec.vsb.cz). Přihlášku není zapotřebí tisknout,
není ji potřeba potvrzovat na střední škole ani zasílat na VŠB-TUO.
Následně musí uchazeč zaslat nebo doručit doklady dle odstavce 1.3
Uchazeč bude o přijetí přihlášky vyrozuměn nejpozději čtyři dny před konáním písemné
přijímací zkoušky zasláním pozvánky k přijímací zkoušce, nebo zasláním vyrozumění o prominutí
přijímací zkoušky, a to doporučenou zásilkou, zaslanou na korespondenční adresu uvedenou
v přihlášce (náhradní doručení je vyloučeno).
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není vyžadováno.

1.2

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek, za úkony spojené s přijímacím řízením, činí 500 Kč (CZK)
dle Statutu VŠB-TUO a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Poplatek je nutné uhradit
ihned po podání přihlášky, protože neuhrazenou přihlášku nelze v informačním systému dále
administrovat. Poplatky banky plátce i banky příjemce jdou k tíži účtu plátce (jako dispozici
s poplatky u plateb prostřednictvím mezibankovní sítě SWIFT je třeba zadat platbu typu OUR).
Platba musí být připsána na účet nejpozději do tří pracovních dnů od uzávěrky podání přihlášek
v příslušném kole přijímacího řízení. (viz 1.8).
Administrativní poplatek zašlete na účet:
název účtu:
číslo účtu:
údaje pro provedení platby
ze zahraničí:
dispozice s poplatky u plateb
prostřednictvím
mezibankovní sítě SWIFT
konstantní symbol:
variabilní symbol:
banka:

1.3

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
100954151/0300
IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151; BIC (SWIFT)
kód: CEKOCZPP
OUR
0308
vygenerovaný na elektronické přihlášce
ČSOB, a. s., pobočka Ostrava-Poruba, Hlavní třída 703, 708 39
Ostrava-Poruba

Doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání musí uchazeč doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení,
kterou musí v listinné podobě zaslat nebo doručit na adresu studijního oddělení FS VŠB-TUO:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Studijní oddělení FS
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika
Uchazeči ze zahraničí, mimo uchazečů ze Slovenské republiky, případně státní občané ČR
absolvující střední školu ukončenou maturitní zkouškou v zahraničí, musí dodat s přihláškou
ke studiu:
 úředně ověřenou kopii nostrifikace maturitního vysvědčení, tj. potvrzení o uznání
rovnocennosti zahraničního vzdělání (http://www.msk.cz/skolstvi/navody.html?n=12),
 certifikát prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2. Doklad prokazující
požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán školou, která je uvedena v seznamu
škol oprávněných tuto zkoušku provádět (vyhl. MŠMT ČR 348/2008 Sb.). V případech
hodných zvláštního zřetele může děkan tuto zkoušku uchazeči prominout. Více
informací na: http://cestina-pro-cizince.cz.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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úředně ověřený překlad dokumentu o prospěchu na střední škole včetně případného
převodu na českou klasifikační stupnici,
úředně ověřenou kopii překladu maturitního vysvědčení.

Uchazeči v 1. kole přijímacího řízení, kteří v době podání přihlášky nemají vykonánu
maturitní zkoušku, musí úředně ověřené kopie dokumentů (viz výše) v listinné podobě doručit
na adresu studijního oddělení FS VŠB-TUO nejpozději do 22. června 2018.
Uchazeči ve 2. kole přijímacího řízení musí doložit své dosažené vzdělání úředně
ověřenými kopiemi dokumentů (viz výše), které musí v listinné podobě doručit na adresu
studijního oddělení FS VŠB-TUO co nejdříve po podání své elektronické přihlášky ke studiu,
nejpozději do 8. srpna 2018, uchazeči ve 3. kole přijímacího řízení nejpozději do 20. září 2018.

1.4

Písemná přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, a to z matematiky, pokud není děkanem fakulty prominuta.
Okruhy příkladů k přijímací zkoušce z matematiky jsou zveřejněny na webovém portálu fakulty
(http://www.fs.vsb.cz v nabídce „Uchazeči“).
Přijímací zkouška z matematiky je hodnocena bodovacím systémem v rozsahu 0 až 60 bodů.
Písemná přijímací zkouška bude považována za úspěšně vykonanou, pokud uchazeč získá alespoň
5 bodů.

1.5

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří vykonali maturitní zkoušku
z matematiky nebo nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+,
nebo maturitní zkoušku z fyziky, anebo také těm uchazečům, kteří mají průměr z maturity
do 3,00 včetně.
Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří v roce 2017 nebo počátkem roku 2018
absolvovali Národní srovnávací zkoušky, prováděné společností SCIO (www.scio.cz/nsz),
a v testu Obecných studijních předpokladů patří mezi 30 % nejlepších nebo ve výsledku Národní
srovnávací zkoušky z matematiky patří mezi 40 % nejlepších (je nutno doložit certifikátem).
Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří jsou přijímáni ke studiu na základě
dvoustranných mezivládních smluv.

1.6

Vyhodnocení pořadí uchazečů o studium v bakalářském studijním
programu B2341 „Strojírenství“

U uchazečů, kteří mají prominutou přijímací zkoušku, bude vytvořeno jejich pořadí
dle aritmetického průměru známek z maturity zaokrouhleného na dvě desetinná místa, přičemž
v případě stejné hodnoty u několika uchazečů se pořadí upřesní dle průměrného prospěchu
uchazeče v jednotlivých ročnících střední školy. Na dalších místech se umístí uchazeči, kteří
vykonali písemnou přijímací zkoušku (viz 1.4), a to v pořadí dle počtu získaných bodů.

1.7

Nejvyšší počet uchazečů, které může fakulta do bakalářského studijního
programu B2341 „Strojírenství“ přijmout
a) konzultační středisko Ostrava

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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prezenční forma studia: 700 studentů,



kombinovaná forma studia: 300 studentů.

b) konzultační středisko Šumperk (uchazeči jsou přijímáni do studijního programu,
později se výuka v Šumperku realizuje pouze ve studijním oboru Strojírenská technologie.


prezenční forma studia: 60 studentů,



kombinovaná forma studia: 50 studentů.

V konzultačním středisku Šumperk je studium garantováno pro první ročník studia,
v dalších ročnících bude rozhodnuto na základě aktuálního počtu studentů (minimálně 10 studentů),
v každém případě budou mít studenti možnost studovat od druhého ročníku v Ostravě.
c) konzultační středisko Uherský Brod (uchazeči jsou přijímáni pouze ve specializaci
2302R050 Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo).
 pouze kombinovaná forma studia: pro tento akademický rok není otevřeno.

1.8

Termíny přijímacího řízení

Spuštění 1. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison.

6. listopadu 2017

Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení.

29. dubna 2018

Doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání uchazeči
v 1. kole přijímacího řízení.

nejpozději
22. června 2018

Přijímací zkouška, pokud nebyla prominuta.

6. července2018

Ukončení ověření podmínek k přijetí v 1. kole a zaslání rozhodnutí

9. července 2018

Zápis po 1. kole.

9. až 13. července 2018

Spuštění 2. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison.

16. července 2018

Uzávěrka podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení.
Doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání uchazeči
ve 2. kole přijímacího řízení.

3. srpna 2018
nejpozději 8. srpna 2018

Přijímací zkouška (pokud nebyla prominuta).

14. srpna 2018

Ukončení ověření podmínek k přijetí ve 2. kole a zaslání
rozhodnutí.

16. srpna 2018

Zápis pro 2. kolo přijímacího řízení.

20. až 24. srpna 2018

Spuštění 3. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison

31. srpna 2018

Uzávěrka podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení

14. září 2018

Přijímací zkouška pro 3. kolo přijímacího řízení
Doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání uchazeči
ve 3. kole přijímacího řízení

nekoná se
nejpozději 20. září 2018

Ukončení ověření podmínek k přijetí ve 3. kole a zaslání
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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rozhodnutí
Zápis do prezenční nebo kombinované formy studia pro 3. kolo
přijímacího řízení

24. až 28. září 2018

Do druhého kola přijímacího řízení bude převedena pouze kapacita nenaplněná v prvním
kole přijímacího řízení.
Do třetího kola přijímacího řízení bude převedena pouze kapacita nenaplněná ve druhém
kole přijímacího řízení. Třetí kolo přijímacího řízení je určeno výhradně pro uchazeče, kteří
splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky dle části 1.5 tohoto dokumentu (písemná
přijímací zkouška z matematiky se konat nebude). Ve třetím kole přijímacího řízení musí uchazeč
doložit své dosažené vzdělání úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou musí
v listinné podobě doručit na adresu studijního oddělení Fakulty strojní VŠB-TUO co nejdříve
po podání své elektronické přihlášky ke studiu, nejpozději do 20. září 2018.

1.9

Omluva nepřítomnosti při přijímací zkoušce

Pokud je uchazeč pozván k přijímací zkoušce a ze závažných důvodů se jí nemůže zúčastnit,
je povinen omluvit se písemně do pěti pracovních dnů od termínu zkoušky. Je-li omluva přijata, je
uchazeči oznámen náhradní termín přijímací zkoušky. Neomluví-li se, nebo pokud není jeho
omluva přijata, nesplní základní podmínku pro přijetí ke studiu.

1.10 Vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje děkan FS VŠB-TUO.
Rozhodnutí bude vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu,
bude obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a bude uchazeči
doručeno do vlastních rukou. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí
na úřední desce.
Uchazeč má právo po oznámení rozhodnutí nahlédnout do všech svých materiálů, které mají
význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, na studijním oddělení Fakulty strojní ve lhůtě
do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolacím správním orgánem je rektor. Podání písemného odvolání se řídí zákonem (§ 50) a
Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO.
Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní fakulta na webovém portálu fakulty
(http://www.fs.vsb.cz) zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení ve smyslu § 50 odst. 9
zákona.

2

Závěrečná ustanovení

V případech hodných zvláštního zřetele může děkan fakulty povolit výjimku z těchto
pravidel.
Vzhledem k plánované změně akreditace ke dni 1. září 2019, kdy dojde ke změnám
v akreditovaných studijních programech na FS, bude studentům přijatým podle tohoto předpisu
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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umožněno pokračovat ve studiu ve vhodném studijním programu podle nové akreditace. Tento krok
bude aplikován na všech univerzitách v ČR, neboť vyplývá z novely zákona.
Tato pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu byla schválena v souladu
s § 27 odst. 1 písm. e) zákona, Akademickým senátem FS VŠB-TUO dne 31. 10. 2017.

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., v. r.
děkan FS VŠB-TUO

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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