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K přijímacím zkouškám se dostavte do posluchárny MU, kterou máte uvedenou v pozvánce. Dostavte 

se s dostatečným předstihem, a to dle instrukcí v pozvánce, abyste mohli předložit požadované doklady 

a včas zaujmout svá místa. Pozdní příchod není důvodem k prodloužení doby stanovené 

k vypracování testu. Svůj příjezd do Brna proto plánujte tak, aby Vaši účast u zkoušky nemohlo ohrozit 

zpoždění dopravního prostředku.  

    

K přijímací zkoušce si přineste: 

1. občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s fotografií 

2. pozvánku k přijímací zkoušce 

3. psací potřeby, příp. další povolené pomůcky (dle instrukcí v pozvánce) 

 

V době konání přijímacích zkoušek nemůže fakulta zajistit uchazečům ubytování. 

  

Podle současných předpisů je možné přihlásit se k přijímacímu řízení na více vysokých škol, fakult či 

na více studijních programů a oborů v rámci jedné fakulty. Tato skutečnost Vás však neopravňuje 

požadovat náhradní termín přijímací zkoušky v případě souběhu s termínem zkoušky na jinou vysokou 

školu či fakultu. Rozhodnutí pro určitý termín při kolizi je projevem zájmu uchazeče o studium 

příslušného programu.   

 

Písemné rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu Vám bude zasláno do vlastních rukou      

po zasedání přijímací komise, které proběhne dne 11. 7. 2018. Dovolenou a případné brigády si proto 

naplánujte tak, aby Vám mohlo být rozhodnutí doručeno. Uchazeče, kteří budou ke studiu přijati, 

upozorňujeme, že zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se uskuteční dne                   

23. 7. 2018. Nebudete-li se moci z vážných důvodů k zápisu dostavit, můžete být zapsáni v zastoupení. 

Formulář plné moci najdete na adrese: www.sci.muni.cz.  

 

Absolventi Přírodovědecké fakulty MU mohou být zapsáni bez osobní účasti. Informaci o této 

možnosti obdrží přijatí uchazeči e-mailem po jednání přijímací komise.  

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou po zasedání přijímací komise zveřejněny na internetu na adrese: 

http://is.muni.cz/prihlaska. Uchazeč má právo nahlédnout do všech písemných materiálů až po 

oznámení rozhodnutí, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informace k přijímací zkoušce 

http://www.sci.muni.cz/
http://is.muni.cz/prihlaska
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Odvolací řízení 

Podle § 50 odst. 7 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. můžou uchazeči, kteří nebyli přijati 

děkanem ke studiu, podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává děkanovi 

fakulty na adresu: Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 611 37 Brno, do 30 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, nebo ji předá 

k rozhodnutí rektorovi.  

Formulář pro odvolání najdete na: https://www.muni.cz/media/23808/odvolani.pdf 

 

Po jednání odvolací komise dne 31. 8. 2018 bude výsledek žadateli zaslán rektorátem MU písemně 

do vlastních rukou.  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je důvodné pouze tehdy, může-li uchazeč 

uvést závažné skutečnosti, které nebyly známy v době, kdy o jeho nepřijetí rozhodl děkan fakulty, nebo 

domnívá-li se, že v jeho případě došlo k porušení předem vyhlášených kritérií, či k administrativnímu 

nedopatření. Tyto skutečnosti však musí prokázat. 

 

Je bezpředmětné podávat žádost v případech, kdy byla přijímací zkouška uchazeče hodnocena jako 

nedostatečná, tj. kdy rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obsahovalo formulaci „neprospěl(a) jste u přijímací 

zkoušky“ 

 

Upozornění: Upozorňujeme, že pokud někdo z vlastního rozhodnutí nedokončí přijímací zkoušku nebo 

nevykoná všechny její části, je považován za uchazeče, který se ke zkoušce nedostavil. 

 

https://www.muni.cz/media/23808/odvolani.pdf

