
Směrnice č. 7/2019 – dodatek č. 2 

 
Směrnice děkana pro bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze 

 
Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů 

uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze  
pro akademický rok 2020/2021 

 

Dodatek č. 2 
 

Na základě opatření vydaných vládou ČR proti šíření onemocnění COVID-19 a č. 188/2020 
Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 
upravuje děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze původní znění Směrnice č. 7/2019 
Směrnice děkana pro bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze Vyhlášení přijímacího 
řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT 
v Praze pro akademický rok 2020/2021 I. úplné znění následujícím způsobem:  
 
II.   DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
  

Termín pro podání přihlášek 1. 1. - 31. 3. 2020  
Termín pro uhrazení poplatku spojeného s 
přijímacím řízením 31. 3. 2020  

Termín přijímací zkoušky z matematiky 
 

Zrušuje se. 
 

Termín přijímací zkoušky z architektury pro program 
Architektura a stavitelství na základě zaslání 
výtvarných prací, prohlášení o autorství a 
dokumentů dokládající zájem o studium architektury 
v digitální podobě 

1. – 10. 7.  
bez osobní účasti uchazečů 

Náhradní termín přijímací zkoušky  Zrušuje se 

Termín pro digitální zaslání výtvarných prací, 
prohlášení  
o autorství a dokumentů dokládající zájem o 
studium architektury v digitální podobě e-mailem na 
adresu uchazec@fsv.cvut.cz *) 

15. 5. - 30. 6. 2020 

Termín pro předání úředně ověřené kopie 
maturitního vysvědčení v případě složení maturitní 
zkoušky v ČR či SR.  
Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do 
studia. 
Bude-li uchazeč skládat maturitní zkoušku v září, 
informuje fakultu a obdrží náhradní termín doručení. 

31. 7. 2020 

Termín pro předání osvědčení o vykonání zkoušky 
Matematika+ (s prospěchem "výborně", "velmi 
dobře", "dobře")  

Zrušuje se. 
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novy-zakon-c-2020-sb-o-zvlastnich-pravidlech-pro-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novy-zakon-c-2020-sb-o-zvlastnich-pravidlech-pro-vzdelavani
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/old/smde0719_1.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/old/smde0719_1.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/old/smde0719_1.pdf
mailto:uchazec@fsv.cvut.cz
zaleska
Lístek s poznámkou
Dokument neplatný.



Termín pro předání úředně ověřené kopie potvrzení 
o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci 
zahraničního vysvědčení a certifikátu z českého 
jazyka (resp. anglického jazyka) úrovně B2 
Bez předání těchto dokladů není uchazeč přijat do 
studia. 

7. 9. 2020 
 

Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského 
studia 1. - 3. 9. 2020  

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského 
studia 10. – 11. 9. 2020  

Zahájení výuky akademického roku 2020/21 21. 9. 2020  
 
*)  
Předmět e-mailu: Architektura Bc 
Obsah e-mailu: 

1. Jméno a příjmení 
2. Kód přihlášky 

Příloha e-mailu: 1 x souborné pdf obsahující 1 motivační práci, minimálně 3 výtvarné 
práce, prohlášení o autorství a další dokumenty dokládající zájem o studium 
architektury, maximální velikost přílohy 30 MB. 
 

IV. POSTUP UCHAZEČE PŘI PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY  

1.  Zrušuje se  
2. Zrušuje se  
3. Zrušuje se 
4. Zrušuje se 

Děkan fakulty stavební promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku 
z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech 
uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021.  
O prominutí není třeba žádat. 
 

V. DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Dále případně:  
- Zrušuje se 

7. Zrušuje se. 

VI. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

1. Přijímací zkoušku tvoří písemný test z matematiky. Uchazeči o obor Architektura a 
stavitelství dále absolvují grafickou část přijímací zkoušky – předložení 
výtvarných prací a dokumenty dokládající zájem o studium architektury 
v digitální podobě.  

2. Uchazeči přihlášení do studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a 
kartografie, Stavitelství, Civil Engineering, jimž byla prominuta přijímací zkouška dle 
odst. 6 Podmínek pro přijetí ke studiu, budou vyrozuměni o prominutí přijímací 
zkoušky v databázi www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 1. 6. 2020. Písemné rozhodnutí 
o přijetí ke studiu obdrží tito uchazeči po zaslání úředně ověřené kopie maturitního 
vysvědčení.  
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http://skoly.praha.eu/86754_Uznavani-rovnocennosti-a-nostrifikace-vysvedceni-vydanych-zahranicnimi-skolami
http://skoly.praha.eu/86754_Uznavani-rovnocennosti-a-nostrifikace-vysvedceni-vydanych-zahranicnimi-skolami
https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/316/
https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/316/


3. Uchazeči přihlášení do studijního programu Architektura a stavitelství, jimž byla 
prominuta přijímací zkouška z matematiky dle odst. 6 Podmínek pro přijetí ke studiu, 
budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky z matematiky v databázi 
www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 1. 6. 2020.  
Uchazeči předloží výtvarné práce a dokumenty dokládající zájem o studium 
architektury v digitální podobě, a to v jediném souboru formátu PDF o velikosti 
maximálně 30 MB, který bude zaslán na adresu uchazec@fsv.cvut.cz nejpozději 
do 30. 6. 2020. Současně s tímto dokumentem musí být na tentýž e-mail 
v digitální podobě zasláno prohlášení uchazeče o vlastním autorství 
předložených výtvarných prací a pravdivosti uvedených údajů. Bez tohoto 
prohlášení nebudou práce posuzovány.  
Práce budou posouzeny komisí jmenovanou děkanem fakulty bez osobní 
účasti uchazeče o studium. 

4. Zrušuje se  
5. Zrušuje se 
6. Beze změny 
7. Způsob hodnocení grafické části zkoušky z architektury: 

- grafické práce vytvořené výhradně uchazečem: max. 3 body za každou práci, tj. 
max. 9 bodů; 
- motivační práce vytvořená výhradně uchazečem: max. 5 bodů; 
- dokumenty dokládající zájem o studium architektury: max. 6 bodů; 
Za základní splnění požadavků uvedených v Podmínkách pro přijetí ke studiu 
uchazeč obdrží vždy 1 bod za každou předloženou výtvarnou práci (maximálně lze 
takto získat 4 body), další body v rozsahu do výše uvedené maximální hodnoty udělí 
přijímací komise podle úrovně prací a prokázaného zájmu o studium architektury, 
celkový maximální počet získaných bodů je 20. 

8. Beze změny. 

 VII.   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
 
Bodové hodnocení grafické části zkoušky z architektury bude vloženo do databáze 
prihlaska.cvut.cz nejpozději do 15. 7. 2020. 
 
Praha 11. 5. 2020  

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
děkan                 
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