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Informace k odborné přijímací zkoušce Přírodovědecké fakulty MU 

 

K písemné přijímací zkoušce se dostavte do posluchárny MU, kterou máte uvedenou ve Vaší e-přihlášce, 

a to nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem, abyste mohli předložit požadované doklady a 

včas zaujmout svá místa. Dostavíte-li se po zahájení konání odborného testu, nemůžete jej konat.  

Náhradní termín konání odborného testu nebude vyhlašován. Příjezd do Brna si proto naplánujte tak, aby 

Vaši účast u přijímací zkoušky nemohlo ohrozit zpoždění dopravního prostředku.  

 

Vytiskněte si Vaši pozvánku a poznačte na ni číslo Vaší přihlášky. Číslo přihlášky musíte znát, 

budete uvádět u odborné zkoušky současně s Vaším jménem a příjmením. Nemáte-li s sebou 

pozvánku k odbornému testu s Vámi poznačeným číslem přihlášky, požádejte dozorovou komisi u 

prezence o sdělení čísla přihlášky. 

 

Vypněte zvuk na svém mobilním telefonu (zvonění, upozornění, budík atd.). Při narušení zkoušky 

zvukem vašeho telefonu můžete být dozorující komisí vyloučen(a) z přijímací zkoušky, a to bez náhrady. 

 

Doporučujeme vzít si s sebou náramkové hodinky, v průběhu testu není možné sledovat čas na mobilním 

telefonu a některé místnosti nemusí být vybaveny nástěnnými hodinami. 

 

Pokud se hlásíte na více programů, u kterých je předepsán stejný odborný test, konáte tento test pouze 

jednou.   

 

K přijímací zkoušce z FYZIKY a CHEMIE si přineste: 

1. občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti s fotografií 

2. pozvánku k odbornému testu s Vámi poznačeným číslem přihlášky 

3. psací potřeby 

4. kalkulačku (nikoliv však na mobilním telefonu, tabletu, nebo podobném zařízení) 

Při zpracování písemné přijímací zkoušky není možné používat žádnou literaturu, tabulky, mobilní 

telefony, tablety ani podobná zařízení. Nedodržení tohoto požadavku může být důvodem k 

předčasnému ukončení přijímací zkoušky.  

 

K přijímací zkoušce z BIOLOGIE SE ZÁKLADY CHEMIE, BIOLOGIE SE ZÁKLADY 

HISTORIE A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GEOLOGIE si přineste: 

1. občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti s fotografií 

2. pozvánku k odbornému testu s Vámi poznačeným číslem přihlášky 

3. psací potřeby 

Při zpracování písemné přijímací zkoušky není možné používat žádnou literaturu, tabulky, 

kalkulátory, mobilní telefony, tablety ani podobná zařízení. Nedodržení tohoto požadavku může být 

důvodem k předčasnému ukončení přijímací zkoušky. 

 

Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu. V době 

konání přijímacích zkoušek nemůže fakulta zajistit uchazečům ubytování. 
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Podle současných předpisů je možné přihlásit se k přijímacímu řízení na více vysokých škol, fakult či 

na více studijních programů v rámci jedné fakulty. Tato skutečnost 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. 

Pokud je Vám přijímací zkouška prominuta, pozvánka k přijímací zkoušce je bezpředmětná. 

 

Výsledky oborových testů a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zveřejněny na adrese: 

http://is.muni.cz/prihlaska po jednání přijímací komise konané 19. 5. 2023. 

 

Uchazeče, kteří budou ke studiu přijati, upozorňujeme, že zápis do 1. ročníku se uskuteční distanční 

formou ve dnech 22. 6. – 26. 6. 2023. Informace k zápisu budou zveřejněny ve Vaší e-přihlášce.  

 

Odvolací řízení 

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

ke studiu, právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost se podává na studijní 

oddělení Přírodovědecké fakulty do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Děkan může sám žádosti 

vyhovět a rozhodnutí změnit, nebo ji předá k rozhodnutí rektorovi.  

Formulář žádosti najdete na internetové adrese: https://www.sci.muni.cz/do/sci/web/so/materialy-pro-

uchazece/forms/Bc_Mgr-Odvolani_proti_neprijeti_ke_studiu.pdf 

 

Poradní komise rektora bude jednat 14. 7. 2023, výsledek bude žadateli zaslán Rektorátem MU. Podání 

žádosti 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 „nevyhověl(a) jste u přijímací 

zkoušky“. 

Upozornění: Pokud někdo z vlastního rozhodnutí nedokončí přijímací zkoušku nebo nevykoná všechny 

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

 

 prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., v. r. 
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