
Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do bakalářského studia  

na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021 
 

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 6. 2020 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do těchto 

bakalářských studijních programů: 

 

Studijní program Forma studia  

v českém jazyce 

Max. přijímaných  

studentů na výuku  

v českém jazyce 

Forma studia  

v anglickém 

jazyce 

Max. přijímaných  

studentů na výuku  

v anglickém jazyce 

Automobilové elektronické systémy Prezenční 100 Prezenční 40 

 

Fakulta nabízí studium také uchazečům se specifickými potřebami (https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/bez-barier/, prijimacky.fei@vsb.cz). 

Fakulta nabízí bakalářské studium v českém nebo anglickém jazyce. 

U bakalářských programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě elektrotechniky a informatiky neplatí.  

U bakalářských programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí školné € 3500 za akademický rok.  

 

Pro podání přihlášky do bakalářského studia musí uchazeč do 30. 6. 2020 splnit následující podmínky: 

- Podat elektronickou přihlášku. Přihlášku není zapotřebí tisknout, není ji třeba potvrzovat na střední škole ani zasílat na VŠB-TUO. 

- Zaplatit administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Poplatek doporučujeme 

uhradit ihned po podání přihlášky – neuhrazenou přihlášku nelze v systému dále administrovat. 

V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.  

 

Uchazeč, jehož přihláška splnila podmínky pro podání přihlášky, dále musí do 31. 7. 2020 dodat formou přílohy elektronické přihlášky: 

- maturitní vysvědčení, 

- doklad o uznání platnosti zahraničního středního vzdělání v ČR (nostrifikace, https://www.msk.cz/verejna_sprava/postupy.html), pokud 

bylo vzdělání dosaženo v zahraničí (netýká se rovnocenných dokladů, např. ze Slovenské republiky), 

- jazykový certifikát. Uchazeč je povinen prokázat schopnost studia ve zvoleném jazyce. V případě studia v českém jazyce je dostačující 

doložit maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost českého jazyka na 

úrovni B1 (https://www.vsb.cz/712). V případě studia v anglickém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z anglického jazyka, jinak 

musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B1 (např. TOEFL nebo IELTS). 

Všechny požadované dokumenty musí být naskenovány nebo nafoceny v dobře čitelné kvalitě a musí obsahovat všechny stránky.  

 

Uchazeč o bakalářské studium, který splnil výše uvedené podmínky, musí vykonat písemnou přijímací zkoušku z matematiky, pokud mu 

přijímací zkouška nebude prominuta. Uchazeč může být přijat, pokud získá alespoň 2 body ze 16. Termín přijímací zkoušky je 23. 7. 2020. K 

přijímací zkoušce budou všichni uchazeči pozváni písemně dopisem nebo prostřednictvím informačního systému nejpozději do 10. 7. 2020. Nedostaví-

li se uchazeč k přijímací zkoušce bez omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, nebude ke studiu přijat. Je-li omluva přijata, může student vykonat 

přijímací zkoušku v náhradním termínu 27. 7. 2020. K přijímací zkoušce se nemusí dostavit ti uchazeči, kterým bude přijímací zkouška 

prominuta. Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději do 3 dnů od termínu jejího konání. 

 

Na základě změny pravidel přijímacího řízení a podmínek přijetí bude přijímací zkouška automaticky prominuta všem uchazečům. 

 

V případě, kdy by počet uchazečů (o daný studijní program v daném jazyce), kteří mohou splnit podmínky pro přijetí, byl vyšší než maximální počet 

přijímaných studentů, nebude přijímací zkouška uchazečům prominuta. Z uchazečů bude sestaveno pořadí na základě počtu bodů z přijímací zkoušky 

a přijati budou uchazeči od nejvyššího počtu bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů.   

 

Administrativní poplatek zašlete na účet: 

 Číslo účtu: 100954151 / 0300, variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci elektronické přihlášky 

 IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151, SWIFT: CEKOCZPP 

 

O přijetí ke studiu ve studijních programech FEI rozhoduje děkan fakulty. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro bakalářské studium 

musí být vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, nejpozději však do 30. 8. 2020. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a 

poučení o možnosti podat odvolání podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou 

nebo v případě kladného rozhodnutí a se souhlasem uchazeče prostřednictvím informačního systému.  Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých 

materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 

 

V Ostravě 1. 6. 2020, prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. - děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – TU Ostrava 
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