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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice stanovuje pravidla a podmínky přijímacího řízení na Fakultě technologické
(dále jen „FT“) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“).
(2) Přijímání uchazečů o studium na FT se řídí § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách (dále jen „zákon“) a čl. 7 a násl. Statutu UTB.
(3) Uchazeči budou přijímáni do bakalářských studijních programů a oborů, příp. specializací,
uvedených v Příloze č. 1 této směrnice.

Článek 2
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
(1) V souladu s § 58 odst. 1 zákona a v souladu s čl. 13 Statutu UTB je stanoven poplatek
za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“) ve výši 320,- Kč.
(2) Uchazeči musí poplatek poukázat na bankovní účet UTB do 30. 3. 2018 (1. kolo
přijímacího řízení) nebo do 21. 9. 2018 (2. kolo přijímacího řízení).
(3) Uchazeči, kteří neuhradí výše uvedený poplatek, budou vyzváni k jeho úhradě. Neuhradí-li
uchazeči poplatek ani v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení bude zastaveno.
(4) Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
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Údaje pro platbu:
Název banky: Komerční banka Zlín
Číslo účtu: 27-1925270277/0100
Variabilní symbol: 2903602990
Specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277
Pro zrychlení platební transakce se doporučuje provádět platbu bezhotovostním převodem
na účet. Je povinností uchazečů si v elektronické přihlášce (dále jen e-přihláška)
zkontrolovat, zda byla platba potvrzena. Pokud potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce
uchazeči nenaleznou do 10 dnů od platby, zkontaktují se se studijním oddělením FT na emailové adrese: studium@ft.utb.cz.
Dokladem o zaplacení poplatku se rozumí kopie ústřižku složenky nebo kopie dokladu
o provedení bankovní transakce.

Článek 3
Podávání přihlášky elektronickou formou
(1) E-přihlášku je nutno podat na webové adrese http://www.eprihlaska.utb.cz. Případnou
specializaci pod studijním oborem uchazeči uvedou až po pořízení e-přihlášky do vytištěné
zkrácené verze přihlášky, a to k názvu studijního oboru. Studium zvolené specializace
bude realizováno formou výběru specializovaných předmětů na konci 1. roč.
(2) E-přihláška musí být pořízena v období od 3. 1. 2018 do 30. 3. 2018 (1. kolo přijímacího
řízení) nebo od 14. 6. 2018 do 21. 9. 2018 (2. kolo přijímacího řízení). Po uplynutí tohoto
období nebude možné provádět v e-přihlášce žádné změny, zůstane však uchazečům
dostupná pro čtení a kontrolu údajů.
(3) Uchazeči v e-přihlášce uvedou kromě adresy trvalého pobytu i adresu doručovací (pokud
se liší od adresy trvalé) pro zaslání výsledků přijímacího řízení. Pokud uchazeči chtějí
zaslat rozhodnutí o přijetí prostřednictvím elektronického informačního systému UTB,
udělí v e-přihlášce k tomuto způsobu doručování souhlas.
(4) Vyplnění dalších povinných údajů v e-přihlášce:
 u údajů o střední škole je nutno vyplňovat IZO a obor střední školy KKOV (pokud jsou
na vysvědčení uváděny),
 u osobních údajů je nutno vyplnit správně místo narození (musí být v souladu s rodným
listem) a číslo OP.

Článek 4
Požadované náležitosti a odeslání přihlášky
(1) E-přihlášku je třeba ve zkrácené verzi vytisknout, podepsat a doručit doporučenou poštou
nebo osobně společně s:
 úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení (podrobněji viz odst. 4),
 dokladem o zaplacení poplatku (viz čl. 2)
nejpozději do 30. 3. 2018 (1. kolo přijímacího řízení) nebo 21. 9. 2018 (2. kolo přijímacího
řízení) na adresu Studijního oddělení FT: Fakulta technologická UTB ve Zlíně, studijní
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oddělení, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín. U přihlášek zaslaných poštou je rozhodující
datum podání.
(2) Uvedou-li uchazeči jakýkoliv titul při vyplňování e-přihlášky, jsou povinni doložit jeho
nabytí úředně ověřenou kopií příslušného diplomu společně s přihláškou a ostatními
požadovanými náležitostmi (viz odst. 1).
(3) Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazečů ke studiu je vyžadováno pouze
u osob, které ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném
znění, § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, a § 34
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném
znění, jsou považovány za uchazeče se specifickými potřebami: držitel průkazu ZTP,
osoba se zrakovým postižením, osoba se sluchovým postižením, osoba s pohybovým
postižením, osoba se specifickou poruchou učení, osoba s poruchou autistického spektra,
osoba s jinou psychickou poruchou (včetně neautistických neurovývojových poruch) nebo
s chronickým somatickým onemocněním.
Posuzování zdravotní způsobilosti se řídí § 49 odst. 1 zákona. Zdravotní způsobilost
uchazečů se posuzuje ve vztahu k požadavkům na zdravotní způsobilost ke studiu
příslušného studijního programu, které jsou zveřejněny na webové adrese:
http://www.utb.cz/chci-studovat/prehled-studijnich-oboru-dostupnych-pro-osoby-sezdravotnim. Zveřejněné požadavky na zdravotní způsobilost předloží uchazeči
poskytovateli zdravotních služeb před posouzením zdravotní způsobilosti. Zdravotní
způsobilost uchazečů o studium posuzuje a lékařský posudek vydává registrující
poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost; nejsou-li uchazeči o studium u takového poskytovatele registrováni,
zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel
v uvedených oborech. Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Uchazeči se specifickými potřebami zatrhnou v e-přihlášce v osobních údajích
kolonku „Zohlednění specifických potřeb“ a následně společně s vytištěnou a
podepsanou přihláškou a ostatními požadovanými náležitostmi (viz odst. 1) doloží
originál potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu v souladu se
zveřejněnými požadavky.
(4) Termín pro doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení:
 uchazeči, kteří před datem podání přihlášky obdrželi maturitní vysvědčení, doloží
ukončení středoškolského vzdělání úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení
společně s přihláškou,
 uchazeči, kteří před datem podání přihlášky maturitní vysvědčení neobdrželi, doloží
ukončení středoškolského vzdělání nejpozději do termínu stanoveného MŠMT
pro vydání maturitních vysvědčení (1. kolo přijímacího řízení – o konkrétním termínu
bude uchazeč informován studijním oddělením FT) nebo nejpozději 7 kalendářních dnů
před termínem zápisu ke studiu (2. kolo přijímacího řízení).
Ukončené středoškolské vzdělání se dokládá kopií maturitního vysvědčení ověřenou
na matrice nebo na úřadě k ověřování určeném, nikoliv na příslušné střední škole.
(5) Pokud nebude vytištěná a podepsaná přihláška se všemi požadovanými náležitostmi
doručena doporučenou poštou nebo osobně na adresu FT nejpozději do 30. 3. 2018
(1. kolo přijímacího řízení) nebo do 21. 9. 2018 (2. kolo přijímacího řízení), budou
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uchazeči vyzváni k odstranění těchto nedostatků. Neodstraní-li uchazeči výše uvedené
nedostatky přihlášky v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení bude zastaveno.
Informaci o přijetí či nepřijetí přihlášky naleznou uchazeči v e-přihlášce (nutno
zkontrolovat, zda je přihláška označena jako „přijatá přihláška“). V případě nejasností
musí uchazeči neprodleně kontaktovat studijní oddělení FT na tel. +420 576 031 319 nebo
na e-mailovou adresu studium@ft.utb.cz nejpozději do 15. 4. 2018 (1. kolo přijímacího
řízení) nebo do 12. 10. 2018 (2. kolo přijímacího řízení). Na připomínky po těchto
termínech již nebude brán zřetel.

Článek 5
Přijímací řízení
(1) Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku jde.
(2) Přijímací řízení je zahájeno doručením e-přihlášky. Uchazeči jsou povinni řádně
vyplněnou, vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi e-přihlášky, společně s dokladem
o uhrazení poplatku a všemi požadovanými náležitostmi, doručit na studijní oddělení FT
ve stanovených termínech (viz čl. 4). Poté budou zařazeni k projednání o přijetí či nepřijetí
na přijímací komisi.
(3) Osobní účast uchazečů v rámci přijímacího řízení nebude požadována.
(4) Ve studijních programech Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin
a Procesní inženýrství se přijímací zkoušky promíjí.
(5) O přijetí uchazečů rozhodne děkan FT na základě doporučení přijímací komise ve složení:
proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia FT, proděkan pro pedagogickou
činnost magisterského studia FT, předseda Akademického senátu FT nebo jím pověřený
člen Akademického senátu FT a předseda Rady studijních programů FT nebo jím pověřený
člen Rady studijních programů FT.
(6) Uchazeči budou přijímáni podle data doručení vytištěné a podepsané přihlášky včetně
všech požadovaných náležitostí na FT do maximálního počtu přijímaných studentů
stanoveného děkanem (viz čl. 6).
(7) Uchazeči z 2. kola přijímacího řízení, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním
termínu, budou v případě nenaplnění maximálního počtu přijímaných studentů
stanoveného děkanem navrženi k přijetí za podmínky dodání úředně ověřené kopie
maturitního vysvědčení nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu.
(8) O přijetí uchazečů, kteří nemůžou z prokazatelně doložitelných důvodů odevzdat
požadovanou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, rozhodne děkan na základě
prostudování materiálů prokazujících důvod nedodání maturitního vysvědčení.
(9) Zasedání přijímací komise se budou konat v intervalu nejméně 30 dnů od termínu zahájení
podávání přihlášek, nejpozději však do 29. 6. 2018 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do
10. 10. 2018 (2. kolo přijímacího řízení).
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Článek 6
Počty přijímaných studentů
Počty přijímaných studentů určí děkan nejpozději do 31. 5. 2018. Tato informace bude
zveřejněna na webové adrese: http://www.utb.cz/ft/o-fakulte/pocty-prijimanych-studentu

Článek 7
Přijímání uchazečů ze zahraničních středních škol (kromě slovenských)
(1) Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční střední školy (kromě slovenských středních škol),
podají přihlášku podle čl. 3 a zaplatí poplatek podle čl. 2. Po splnění požadavků
definovaných v odst. 2 až 4 budou tito uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.
(2) Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční střední školu (kromě slovenských středních škol),
musí doložit do českého nebo anglického jazyka přeložené a úředně ověřené doklady
o ukončeném středoškolském vzdělání. Tyto doklady musí být nostrifikovány v souladu
s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 12/2005 Sb.,
o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami a směrnicí rektora „Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace“ (v platném znění), pokud neexistuje mezivládní dohoda o uznávání
vzdělání mezi ČR a příslušným státem. Tyto doklady musí uchazeči doložit nejpozději
do 30. 3. 2018 (1. kolo přijímacího řízení) nebo do 21. 9. 2018 (2. kolo přijímacího řízení).
Nostrifikace se nevztahuje na uchazeče, kteří získali středoškolské vzdělání na Slovensku,
v Maďarsku, v Polsku a ve Slovinsku.
(3) Uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky (mimo občanů Slovenské
republiky) musí prokázat svou jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu
akreditovaném v českém jazyce. Jazykovou způsobilost je třeba prokázat 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“,
viz
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky.
Tyto doklady musí uchazeči dodat nejpozději do 30. 3. 2018 (1. kolo přijímacího řízení)
nebo do 21. 9. 2018 (2. kolo přijímacího řízení).
(4) Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti je požadováno pouze u uchazečů
specifikovaných čl. 4 odst. 3.

Článek 8
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a způsoby doručování rozhodnutí
(1) Uchazečům přijatým ke studiu bude zasláno rozhodnutí o přijetí včetně pozvánky k zápisu
poštou do vlastních rukou na adresu trvalou, popř. doručovací (pokud se liší od adresy
trvalé) nebo prostřednictvím elektronického informačního systému UTB nebo předáno
osobně v den zápisu ke studiu. Prostřednictvím elektronického informačního systému UTB
obdrží rozhodnutí o přijetí pouze ti uchazeči, kteří k tomu způsobu doručení udělili souhlas
v e-přihlášce.
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(2) Uchazečům nepřijatým ke studiu bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních
rukou na adresu trvalou, popř. doručovací (pokud se liší od adresy trvalé) po zasedání
přijímací komise bez zbytečného odkladu.
(3) Součástí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat
odvolání proti rozhodnutí v rámci odvolacího řízení.
(4) Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, je zveřejněno na úřední desce FT. Po uplynutí 15 dnů od
zveřejnění na úřední desce FT se rozhodnutí považuje za doručené. V případě doručování
prostřednictvím elektronického informačního systému UTB je za den doručení považován
první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému
UTB.
(5) Výsledky přijímacího řízení budou rovněž zveřejněny na webové adrese:
https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html do tří dnů po zasedání
přijímací komise.

Článek 9
Odvolací řízení
(1) Uchazeči mají právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
ke studiu v souladu s § 50 odst. 5 zákona. Spisy o přijímacím řízení uchazečů budou
uloženy na studijním oddělení FT.
(2) Uchazeči můžou podat odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolací řízení se zahajuje doručením odvolání děkanovi FT, který může sám odvolání
vyhovět a rozhodnutí změnit. V opačném případě předá odvolání k rozhodnutí rektorovi
UTB. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, vnitřními
předpisy UTB a FT a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými UTB nebo FT.
(3) Uchazeči, kteří nebyli přijati na požadovaný studijní program, obor nebo formu studia,
můžou požádat o převod své přihlášky na jiný studijní program, obor či formu studia,
uskutečňovaného na FT, pokud má volnou kapacitu. Podepsanou písemnou žádost
o převod na jiný studijní program, obor či formu studia musí podat děkanovi FT spolu
s odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí (viz odst. 2), tedy do 30 dnů ode dne doručení.
Podání této žádosti není zpoplatněno.

.............................................................
Ing. Michal Staněk, Ph.D.
předseda akademického senátu FT

.…............................................................
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
děkan FT
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PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ,
OBORŮ A SPECIALIZACÍ
Prezenční forma studia:
 Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Polymerní materiály a technologie
Studijní obor: Polymerní materiály a technologie,
specializace: Medicínské a farmaceutické materiály
 Studijní program: Chemie a technologie potravin
Studijní obor: Chemie a technologie potravin
Studijní obor: Chemie a technologie potravin,
specializace: Bezpečnost potravin
specializace: Biotechnologie
specializace: Chemie potravin a bioaktivních látek
Studijní obor: Technologie a řízení v gastronomii
Studijní obor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
 Studijní program: Procesní inženýrství
Studijní obor: Technologická zařízení
Kombinovaná forma studia:
 Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Polymerní materiály a technologie
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
 Studijní program:
Studijní obor:
Studijní obor:
Studijní obor:
Studijní obor:
 Studijní program:
Studijní obor:

Chemie a technologie potravin
Chemie a technologie potravin
Chemie a technologie potravin
specializace: Technologie mléka a mléčných výrobků
Technologie a řízení v gastronomii
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Procesní inženýrství
Technologická zařízení

V případě přidělení akreditace nových studijních programů na FT v průběhu přijímacího
řízení, bude umožněno přijímání i do těchto programů.

