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Podmínky přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu 
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii v českém jazyce  

na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno  
pro akademický rok 2020/2021 

 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s čl. 6 Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních 
programech Veterinární a farmaceutické univerzity Brno zveřejňuji podmínky přijímacího 
řízení do bakalářského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v 
gastronomii Fakulty veterinární hygieny a ekologie pro akademický rok 2020/2021. 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je:  

 dosažení úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou (ustanovení § 48 
odst. 1 zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), které uchazeč doloží 
úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení do 19. 6. 2020 na studijním oddělení 
fakulty, (uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na více studijních programech Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie, doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení pouze 
v rámci jednoho studijního programu),  

 podání správně vyplněné přihlášky v elektronické formě (k dispozici na webových 
stránkách VFU Brno)v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 15. 3. 2020. Děkanka 
může vyhlásit další termín pro odevzdání přihlášek ke studiu. Pro případné druhé kolo 
přijímacího řízení je pro odevzdání přihlášek stanoven termín 15. 7. 2020. 

 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno stanovuje podle § 49 odst. 1 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, tyto další podmínky pro přijetí ke studiu: 

 odpovídající znalosti z biologie, ověřované přijímacím testem, složeným z otázek 
s označením jedné správné odpovědi z několika možností, otázek, na které je nutno 
odpovědět jednoslovně nebo víceslovně, z obrázků, které je třeba správně popsat  
či identifikovat a z genetických příkladů, které je třeba spočítat. Test z biologie obsahuje 
celkem 37 otázek, správná odpověď je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu 
z biologie získat 37 bodů. Doba trvání písemného přijímacího testu z biologie je 
maximálně 60 minut od stanoveného začátku.  

 prospěch ze střední školy, který je hodnocen pomocí bodů podle vysvědčení ze střední 
školy za 1., 2., 3. (závěrečné vysvědčení) a 4. ročník studia (pololetní vysvědčení),  
u víceletých středních škol jsou hodnoceny poslední 4 ročníky studia. Prospěch ze střední 
školy musí být doložen kopiemi vysvědčení. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na 
více studijních programů Fakulty veterinární hygieny a ekologie, doloží kopie těchto 
vysvědčení pouze v rámci jednoho studijního programu. Maximální celkový počet 
získaných bodů za prospěch ze střední školy je 20 (viz Příloha č. 1).  

 přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu 
do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitu 
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z českého jazyka. Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací test  
a prospěch, tj. 57 bodů. Tato podmínka neplatí pro uchazeče, který již na FVHE VFU Brno 
příslušný studijní program neúspěšně studoval, tento uchazeč je povinen absolvovat 
přijímací test z biologie. 

 přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 
2019/2020 v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných 
studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné 
predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 70 (celkový percentil je stanoven jako 
průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP, resp. VŠP). Tito uchazeči získávají 
maximální počet bodů za přijímací test a prospěch, tj. 57 bodů. Akceptovány budou pouze 
výsledky z termínů NSZ uskutečněných nejpozději do 1. 5. 2020 (včetně). 

 podmínkou pro přijetí je uhrazení poplatku 500,- Kč za přijímací řízení, který je splatný ke 
dni podání přihlášky. Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvodem k vrácení 
poplatku. 

 
Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i doložené aktivity  
nad rámec středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky 
vybraného studijního programu. Za tuto aktivitu lze získat na základě posouzení děkankou 
 od 0 do 20 bodů podle významnosti (viz Příloha č. 2). Akceptovány budou pouze podklady 
předané na studijní oddělení FVHE nejpozději do 20. 5. 2020. 
 
Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním 
programu studuje. 

Pro akademický rok 2020/2021 se stanovuje nejvyšší možný počet studentů přijatých  
do prvního roku studia na 24. 
 
Pro přijetí ke studiu je rozhodující pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení 
celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení písemného testu z biologie, hodnocení 
prospěchu z předchozího studia, výsledku Národní srovnávací zkoušky a aktivit nad rámec 
středoškolského studia) a stanovený limit počtu přijímaných studentů. Ke studiu nemůže být 
přijat uchazeč, který získal z písemného přijímacího testu z biologie méně než 10 bodů. 
Přijímací řízení se koná pro všechny uchazeče v českém jazyce. 
 
Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 12. 6. 2020. Nemůže-li se uchazeč z vážných, 
zejména zdravotních důvodů v řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit 
děkanka na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat 
společně s doklady o důvodu neúčasti na řádném termínu nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne konání řádné přijímací zkoušky děkance prostřednictvím studijního oddělení. 
Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 22. 6. 2020. V případě konání druhého 
kola přijímacího řízení je stanoven termín konání přijímací zkoušky na 29. 7. 2020. 
 
Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.  
Proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Uchazeč má 
právo nahlížet do spisu na studijním oddělení fakulty po oznámení rozhodnutí. 
 
V Brně dne 24. října 2019                                            doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 

      děkanka FVHE  VFU Brno 
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Příloha č. 1 
 

Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy 
 

 

 

Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii 

 
 
 

 

Průměrný prospěch (1. – 3. ročník závěrečné 
vysvědčení, 4. ročník pololetní vysvědčení) 

počet bodů 

1,00  1,25 5 

1,26  1,50  4 

1,51  1,75  3 

1,76  2,00  2 

2,01  2,50  1 

2,51 a více  0 

  

Maximální počet bodů za 4 ročníky studia 20 
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Příloha č. 2 
 

Ohodnocení mimořádných aktivit uchazečů o studium 
 
 

1. Středoškolská odborná činnost (SOČ) – garantováno MŠMT 

 

Úroveň a umístění počet bodů 

Celostátní kolo SOČ  
    vítěz celostátního kola  18 
    účast v celostátním kole 15 
 
Krajské kolo SOČ 

 

1. místo v krajském kole  15 
2. místo v krajském kole  14 
3. místo v krajském kole  13 
účast v krajském kole 10 

 
2. Olympiády (chemie, biologie) – garantováno MŠMT  

                        (ekologie) – garantováno Sdružením mladých ochránců přírody a MŠMT 

 

 Úroveň a umístění počet bodů 

Celostátní kolo olympiády   
    vítěz celostátního kola  20 
    účast v celostátním kole 18 
 
Krajské kolo  

 

1. místo v krajském kole  18 
2. místo v krajském kole  17 
3. místo v krajském kole  16 
účast v krajském kole 12 

 
3. Odborné práce   

publikace v odborném časopise (ve vztahu k oboru studia)            5 bodů 

 

4. Národní srovnávací zkoušky SCIO  

účast v NSZ Přírodní vědy – Biologie nebo Chemie s dosažením 
umístění udaného percentilem 70 a vyšším 

         20 bodů 

 

5. Jiné aktivity  
Uchazeči mohou být přiděleny body za další aktivity ve vztahu k oboru studia na základě 
rozhodnutí děkanky. 


