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Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení
pro bakalářský studijní program „Inženýrská informatika“
forma studia prezenční a kombinovaná
pro akademický rok 2017/2018
Schváleno Akademickým senátem Fakulty aplikované informatiky (dále jen „FAI“)
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) dne 7. 11. 2016
Článek 1
Obecné informace o přijímacím řízení
(1) Přijímání uchazečů ke studiu na UTB se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách, dále jen „zákon“) a dále příslušnými ustanoveními Statutu UTB
(dále jen „Statut“).
(2) Přijímací řízení je otevřeno pro studijní program Inženýrská informatika, studijní obory:
- Informační a řídicí technologie (IŘT) – v prezenční i kombinované formě ve Zlíně
- Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční i
kombinované formě ve Zlíně a kombinované formě v Praze
- Softwarové inženýrství (SWI) – v prezenční formě ve Zlíně
- Inteligentní systémy s roboty (ISR) – v prezenční i kombinované formě ve Zlíně
- Informační technologie v administrativě (ITA) – v prezenční formě ve Zlíně.
Otevření studia na konzultačním středisku v Praze je podmíněno počtem přijatých
studentů, min. 25. Přijímací zkoušky se uskuteční ve Zlíně a v Praze. Nebude-li studium
na konzultačním středisku zahájeno, bude uchazečům nabídnuta možnost studovat ve
Zlíně.
(3) Jednou ze základních podmínek pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo
úplného středního odborného vzdělání (viz § 48, odst. 1 zákona). Uchazeči jej prokazují
odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeči doručí
poštou nebo donesou osobně na Studijní oddělení FAI nejpozději v den zápisu do studia.
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(4) Cizí státní příslušníci, kteří své středoškolské vzdělání nezískali v České republice nebo
ve Slovenské republice, jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie nostrifikační
doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.
(5) Uchazeči – cizí státní příslušníci (kromě občanů Slovenské republiky), kteří
absolvovali zahraniční střední nebo vysoké školy (kromě slovenských škol) prokazují
svou připravenost studovat v českém jazyce předložením úředně ověřeného
dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo
osvědčením o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle
„Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“. Tyto doklady musí
uchazeči dodat nejpozději do 17. 6. 2017.
Článek 2
Přihlášky ke studiu
(1) Přihlášky ke studiu pro studijní obory uvedené v čl. 1 odst. 2 této směrnice přijímá
studijní oddělení FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a
od 1. 7. 2017 do 10. 9. 2017 (pro 2. kolo přijímacího řízení).
(2) Přihlášku lze podat pouze elektronicky (dále „e-přihláška“) na adrese
http://www.utb.cz/fai, nabídka „Chci studovat; Jak se přihlásím?; Bakalářské studium
v českém jazyce; E-přihláška“, popř. na adrese http://eprihlaska.utb.cz.
(3) Součástí přihlášky je doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
(dále jen „poplatek“) ve výši:
320,- Kč pro studijní obory IŘT, BTSM, SWI a ISR,
480,- Kč pro studijní obor ITA.
Poplatek je třeba poukázat složenkou nebo bankovním převodem na účet, jehož
specifikace je:
Název banky: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 000027-1925270277/0100
Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou) 0558 (platba bankovním převodem)
Variabilní symbol: 3903602990
Převodová pošta: Zlín
Specifický symbol: oborové číslo uvedené na e-přihlášce
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277
V systému elektronické přihlášky je možné si zkontrolovat, zda byla přihláška fakultou
přijata. Poplatek za podání přihlášky se nevrací. Podáním přihlášky dle odst. 2 tohoto
článku je zahájeno přijímací řízení.
(4) Studijní oddělení FAI odešle pozvánku k přijímacímu řízení ke studiu do bakalářského
studijního programu elektronicky na email uchazeče uvedený v elektronické přihlášce do
tří dnů od zasedání hlavní přijímací komise.
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Článek 3
Počty přijímaných a přijímací komise
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých studijních oborech určí děkan na základě
normativu přiděleného MŠMT pro UTB. Tato informace bude zveřejněna na webu
fakulty - www.utb.cz/fai; O fakultě / Úřední deska nejpozději do 31. 5. 2017 pro
1. kolo přijímacího řízení. Studijní obory, které se otevřou a počty studentů přijímaných
v jednotlivých oborech ve 2. kole přijímacího řízení budou zveřejněny rozhodnutím
děkana nejpozději do 1. 7. 2017 na úřední desce FAI.
Děkan fakulty jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí na návrh proděkana pro
bakalářské a magisterské studium s dostatečným předstihem před konáním přijímací
zkoušky, nejpozději však do 30. 5. 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení a 28. 8. 2017 pro
2. kolo přijímacího řízení.
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium vydá pokyny k organizaci přijímacích
zkoušek, upřesní povinnosti předsedů a administrátorů přijímacích komisí, postup práce
v komisích a náplň hlavní přijímací komise FAI.
Děkan fakulty, proděkan pro bakalářské a magisterské studium a předseda
akademického senátu FAI tvoří hlavní přijímací komisi. Tajemnicí komise je určená
pracovnice studijního oddělení FAI.
Hlavní přijímací komise zasedne nejpozději do 23. 6. 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení
nebo do 29. 9. 2017 pro 2. kolo přijímacího řízení.
Článek 4
Přijímací řízení a zkouška

Všichni uchazeči o studijní obor ITA se podrobí přijímací zkoušce z Obecných
studijních předpokladů a Informatiky.
(2) Přijímací zkouška pro obor ITA v 1. kole přijímacího řízení se bude konat ve čtvrtek
15. 6. 2017, konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor ITA budou zveřejněny
po zasedání hlavní přijímací komise dne 15. 6. 2017. Pokud nebude naplněno směrné
číslo pro obor ITA, 2. kolo přijímacího řízení se bude konat v úterý
12. 9. 2017 a konečné výsledky budou zveřejněny po zasedání hlavní přijímací komise
dne 12. 9. 2017.
(3) Uchazečům pro studijní obory IŘT, BTSM, SWI a ISR je písemná přijímací zkouška
prominuta. Zápisy ke studiu se budou pro tyto obory konat v následujících termínech:
- 1. kolo přijímacího řízení: úterý 20. 6. 2017 ve Zlíně a pátek 23. 6. 2017 pro studijní
obor BTSM v Praze,
- 2. kolo přijímacího řízení: termín bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení,
kterou studenti obdrží elektronicky.
(4) Výsledky budou k dispozici po zasedání hlavní přijímací komise na Úřední desce FAI ve
vestibulu budovy FAI, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín a na www.utb.cz/fai; Chci
studovat / Jak se přihlásím / Bakalářské studium v českém jazyce / Výsledky přijímacího
řízení. (Přímý odkaz: http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/vysledky-prijimaciho-rizeni).
Dále uchazeč vidí své výsledky přijímacího řízení po přihlášení na
http://eprihlaska.utb.cz. Od okamžiku zveřejnění konečných výsledků má každý
uchazeč v souladu s § 50, odst. 6 zákona právo nahlédnout do všech svých materiálů,
které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
(1)
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(5) Bez zbytečného odkladu po zasedání hlavní přijímací komise je všem uchazečům
zasláno písemné rozhodnutí do vlastních rukou (§ 50, odst. 4 zákona). Nepodaří-li se
rozhodnutí doručit, je vyvěšeno na úřední desce FAI. Patnáctý den po jeho vyvěšení je
dnem doručení. Uchazeč o studium může proti rozhodnutí děkana fakulty podat odvolání
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Další postup je upraven § 50 zákona.
(6) V případě, že student uspěl v přijímacím řízení a nebyl přijat na daný obor vzhledem k
naplnění směrného čísla na tomto oboru, může v rámci odvolacího řízení požádat
o převedení své přihlášky na jiný studijní obor FAI nebo do jiné formy studia, pokud na
tomto oboru nebo v této formě studia nebylo již směrné číslo také naplněno.
(7) Termín ukončení 1. kola přijímacího řízení do bakalářského studijního programu je
31. 7. 2017, pro 2. kolo přijímacího řízení je to 30. 9. 2017.
Článek 5
Specifikace přijímací zkoušky
Studijní obor ITA
Předměty přijímací zkoušky: Obecné studijní předpoklady (OSP), Informatika
Obsah testu: První část testu obsahuje testové úlohy z obecných studijních předpokladů.
Druhá část testu se týká Informatiky. Obtížnost testových úloh z Informatiky je v souladu
s úlohami z předmětu Informatika pro gymnázia a střední odborné školy.
Forma zkoušky:

písemná, formou testu.

Počet úloh v testu:

24, max. počet získaných bodů 50.

Doba trvání zkoušky: 60 minut.
Vzorové testy lze najít na webu fakulty www.utb.cz/fai: Chci studovat / Jak se přihlásím /
Bakalářské studium v českém jazyce / Vzorové testy a okruhy k přijímací zkoušce
(Přímý odkaz: http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/vzorove-testy-a-okruhy-k-prijimacizkousce-1)
Článek 6
Kritéria pro absolvování a prominutí přijímací zkoušky
(1)

(2)
(3)

(4)

Uchazeči studijního oboru ITA, kteří získali u přijímací zkoušky minimálně 20 bodů,
prospěli u přijímací zkoušky a budou uvedeni v celkovém pořadí. Ostatní uchazeči
neprospěli u přijímací zkoušky. Podle získaných bodů z přijímacích testů se stanoví
pořadí uchazečů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený maturitní
průměr ze střední školy.
Studentům oborů IŘT, BTSM, SWI a ISR se přijímací zkouška promíjí!
Celkové pořadí uchazečů studijních oborů IŘT, BTSM, SWI a ISR bude stanoveno
podle maturitního průměru zvlášť pro každý studijní obor, každou formu studia a každé
místo studia. V případě naplnění směrného čísla budou přijati všichni studenti se
stejným studijním průměrem na hranici.
O přijetí uchazečů ke studiu v jednotlivých studijních oborech, které FAI uskutečňuje,
rozhoduje děkan na základě doporučení hlavní přijímací komise podle pořadí nejlepších
uchazečů v celkovém pořadí až do výše směrného čísla.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení
Uchazeč může v souladu s § 50 odst. 5 zákona nahlédnout do všech svých materiálů, které
mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Uchazeč může v souladu s ust. § 50 odst.
6 zákona podat proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává děkanovi, který rozhodnutí vydal. Děkan může
odvolání uchazeče vyhovět a rozhodnutí změnit. V opačném případě předá odvolání
k rozhodnutí rektorovi. Rektor přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy UTB a FAI
a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými UTB nebo FAI.

...........................................................
Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.
předseda akademického senátu FAI

...........................................................
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
děkan FAI
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