
Upouštění od přijímacích zkoušek a bonifikace v přijímacím řízení na různých fakultách 

 

Fakulta Olympiády SOČ Jazyková 
zk. 

Prospěch Určité 
předměty 

SCIO Přípravný 
kurz 

1. LF UK - - - upuštění bonifikace - - 

2. LF UK - - - - - - - 

3. LF UK upuštění upuštění - upuštění - - - 

LFP - - - upuštění - - - 

LF HK - - - - - - - 

LF MU - - - upuštění - - - 

LF UPOL - - - upuštění - - - 

LF OU - - - - - - - 

FaF UK upuštění upuštění - upuštění - upuštění - 

PřF UK upuštění upuštění - - - - upuštění  

MFF UK upuštění - - - upuštění - - 

PF UK - - bonifikace - - - - 

PřF MU upuštění - - - - - - 

PřF UPOL upuštění upuštění - - upuštění upuštění - 

FIT VUT upuštění - - - upuštění upuštění - 

Pozn.: Pravidla přijímacího řízení se v rámci jedné fakulty často velmi liší pro jednotlivé obory. Tabulka 

je proto pouze informativní. Jejím cílem je shrnout nástroje, které se na fakultách v přijímacím řízení 

využívají. 

Rešerše cíleně vyhledávala školy, které v určitých situacích upouštějí od přijímací zkoušky, a přitom 

přijímají jen menší část uchazečů; nebyla systematicky porovnávána přijímací řízení všech VŠ a jejich 

fakult. 

 

 

  



3. LF UK 
Uchazeči o studium magisterského studijního programu Všeobecné lékařství může být povoleno 

upuštění od přijímací zkoušky při splnění všech následujících podmínek: 

 

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, tj. ověření splnění podmínek jiným způsobem než 

přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky): 

1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu nejpozději do 

28. února 2018 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy 

(rozhodující je datum odeslání žádosti). 

2) Uchazeč musí být studentem posledního ročníku (4. r. nebo oktáva) ve školním roce 2017/2018 

střední školy v České republice, zřízené podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

3) Průměrný prospěch do 1,40 (započítávají se výsledky za: 1. r./kvinta – 2. pololetí, 2. r./sexta – 2. 

pololetí, 3. r./septima – 2. pololetí, 4. r./oktáva – 1. pololetí; nepovinné předměty se do těchto 

průměrů nezapočítávají (stejně jako známka z chování), aritmetický průměr se počítá součtem 4 výše 

uvedených průměrů děleno 4 a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa). Tyto výsledky musí uchazeč 

doložit katalogovým listem nebo ověřenou kopií vysvědčení. 

4) Umístění v průběhu posledních čtyř let středoškolského studia v jedné z kategorií:  

A) do 3. místa v krajském kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo 

olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ); za ekvivalent těchto 

soutěží se považují soutěže kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MŠMT; 

B) do 5. místa v celostátním kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo 

olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ), za ekvivalent těchto 

soutěží se považují soutěže kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MŠMT; 

C) do 7. místa na mezinárodních olympiádách nebo obdobných mezinárodních soutěžích; 

D) do 3. místa v celostátních uměleckých soutěžích;  

E) dále do 5. místa při mistrovství České republiky ve sportovních disciplínách, mistrovství Evropy a 

mistrovství světa ve sportovních disciplínách nebo obdobných soutěžích; 

F) nebo uchazeč, který byl odměněn za hrdinský čin prezidentem republiky, Parlamentem ČR, 

ústředním orgánem státní správy, krajem, Policejním prezídiem, krajským orgánem Policie ČR, 

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Hasičským záchranným sborem kraje, 

Červeným křížem, Olympijským výborem nebo obdobným orgánem, a to do 28. 2. 2018. 

Umístnění je třeba doložit fotokopií diplomu (ověřenou úředně nebo institucí, která jej vydala), 

případně jiným dokladem. V případě, že se jedná o umístění družstva či skupiny, je třeba dodat 

potvrzení o členství uchazeče a účasti. 

Pro splnění této podmínky stačí umístění pouze v jedné kategorii, umístění ve více kategoriích 

uchazeče nikterak nezvýhodňuje. 

5) Uchazeč musí absolvovat alespoň v jednom z posledních dvou let středoškolského studia výuku 

fyziky, chemie a biologie (jako povinného předmětu). Hodnocení uvedených předmětů nesmí být 

horší než chvalitebné po celou dobu studia (týká se obou pololetí). Tyto výsledky musí uchazeč 

doložit katalogovým listem nebo ověřenou kopií vysvědčení. 

6) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 50 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora 

uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno 

rozhodnutí se stejným obsahem výroku.  

 

Pro přijetí je třeba splnit všechny výše uvedené podmínky.  



 

Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu.  

 

LFP UK 

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky 

- uchazeč musí být žákem denní formy vzdělávání na střední škole v České republice a všechny 

ročníky střední školy musí absolvovat v České republice 

- úspěšné zakončení střední školy maturitní zkouškou ve školním roce 2017/2018, přičemž jedním z 

předmětů zkoušky musí být český jazyk 

- dosažení výsledného průměru všech známek uvedených v přihlášce ke studiu do 1,20 včetně(bez 

započtení známek maturitního vysvědčení); u čtyřletých středních škol se započítává průměr 

výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých gymnázií se analogicky 

započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia, do průměru se nezapočítává známka z chování 

- potvrzení prospěchu uvedeného v přihlášce střední školou 

- absolvování výuky tří profilových předmětů (fyziky, chemie, biologie) v minimální délce jednoho 

roku v průběhu posledních dvou let studia s klasifikací ne horší než 2 (týká se obou pololetí) 

- doložení maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu 

Uchazeči, kteří splňují uvedené podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky pošlou žádost o 

upuštění od přijímací zkoušky a potvrzení prospěchu střední školou do 10.3.2018 na Studijní 

oddělení. 

Podle výsledného průměru všech známek bude vytvořeno pořadí uchazečů o studium. Děkan může s 

upuštěním od přijímací zkoušky přijmout maximálně 80 uchazečů. Pokud se na 80. místě umístí více 

uchazečů se stejným průměrem ze střední školy, nebude přijat žádný uchazeč umístěný na 80. místě.  

Do výše uvedeného počtu budou uchazeči pozváni k zápisu ke studiu. 

 

LF MUNI 

Přijetí bez přijímací zkoušky do oboru Všeobecné lékařství  

1. Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor 

Všeobecné lékařství.  

2. Uchazeč musí splnit všechny podmínky uvedené v bodech 3. – 6. současně. 

3. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem čtvrtého ročníku střední školy v ČR v 

denním programu ukončeném maturitní zkouškou.  

4. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky 

studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo 

roven 1,100.  

5. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň 

jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu 

středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).  

6. Uchazeč žádost o prominutí přijímací zkoušky označí do své elektronické přihlášky a písemně 

požádá o přijetí bez přijímací zkoušky do konce února 2018. Žádost doloží úředně ověřenými kopiemi 



všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník 

může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek".  

7. V souladu s bodem 4 bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do 

maximálního počtu stanoveném v bodě 1. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním 

přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí. V případě, že 

nevyhoví daným podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce.  

8. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. 

zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena před zápisem do 

studia, tj. do 9. července 2018 pro studium od akademického roku 2018/2019. 

 

LF UPOL 

Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky 

Magisterské studijní programy 
Všeobecné lékařství, 
Zubní lékařství 

1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 130 studentů (100 na obor 
Všeobecné lékařství, 30 na obor Zubní lékařství, číslo vždy vyjadřuje následný reálný stav studentů 
daného oboru). 

2. Uchazeč musí být ve studijním roce 2016/2017 studentem posledního ročníku střední školy v České 
republice v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 

3. Celkový průměrný prospěch ze všech předmětů za celou dobu studia je nižší nebo roven1,10. 
Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčení 
(mimo chování). U čtyřletých středních škol se započítají výsledky za druhé pololetí 1.–3. ročníku a 
první pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia. Výsledek 
maturity se do celkového průměru nezapočítává. 

4. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů (fyzika, chemie, biologie) v délce alespoň 
jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia. Za celou dobu studia nebyl z uvedených 
předmětů klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře). 

5. V souladu s bodem 3 bude vytvořeno pořadí a uchazeči do maximálního počtu stanoveného v bodě 
1 obdrží písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu. Uchazečům mimo stanovenou hranici pro 
přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky bude ve stanoveném termínu zaslána pozvánka 
k jejímu vykonání. Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání 
přijímací zkoušky, bude počátkem měsíce dubna 2017 dostupné na webové 
adrese http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/prijimaci-rizeni/. 

6. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného 
vzdělání ukončeného maturitou. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací 
zkoušky doloží maturitní vysvědčení v termínu stanoveném děkanem fakulty, na jehož základě 
bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

 

 

Farmaceutická fakulta UK 

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky 

Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek: 

1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním 

roce 2017/2018 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší 

než 80. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou oddílů 



nebo 

2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním 

roce 2017/2018 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi 

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 80 (celkový percentil je 

stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku 

předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia 

na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). 

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny 

na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává 

výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout 

svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku). 

nebo 

3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,20 a 

současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu 

posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). 

Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a 

za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři 

ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Na základě prospěchu mohou být 

přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2017/2018! Na základě 

prospěchu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří absolvovali střední školu v českém nebo 

slovenském jazyce! 

nebo 

4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v 

posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů 

chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli 

klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují 

uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli 

nebo 

5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, 

zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního 

prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho 

roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi 

dobře/chvalitebně). 

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává v listinné podobě spolu s přihláškou ke studiu nebo 

na formuláři elektronické přihlášky uchazeč zaškrtne „žádost o upuštění od přijímací zkoušky“. 

 

 

Přírodovědecká fakulta 
Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti u těch uchazečů, kteří již během 
středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a 
schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží 



(olympiád), české a slovenské Středoškolské odborné činnosti (SOČ), seminářů pořádaných PřF UK a 
MFF UK a uchazečů, kteří v průběhu středoškolského studia absolvovali výuku vybraných předmětů. 
Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat do 9. května 
2017. 
Účast v příslušném kole olympiády a SOČ se dokládá úředně ověřenou (Checkpoint, notář) kopií 
diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři PřF a MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. 
Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými (Checkpoint, 
notář) kopiemi ročníkových vysvědčení. 
Jiné důvody, než účast v níže uvedených soutěžích a seminářích počínaje rokem 2014 a absolvování 
níže uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky počínaje rokem 2014, 
není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky. 
 
Ke studiu všech bakalářských studijních oborů s výjimkou oboru Bioinformatika budou s upuštěním 
od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola 
Biologické olympiády kategorie A 
Fyzikální olympiády kategorie A 
Chemické olympiády kategorie A a E 
Matematické olympiády kategorie A a P 
Zeměpisné olympiády kategorie D 
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech 
1. Matematika a statistika 
2. Fyzika 
3. Chemie 
4. Biologie 
5. Geologie a geografie 
8. Ochrana a tvorba životního prostředí. 
Ke studiu bakalářského studijního oboru 
Ochrana životního prostředí 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé ústředního (celostátního) 
kola Ekologické olympiády. 
Ke studiu bakalářského studijního oboru 
Bioinformatika 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola 
Biologické olympiády kategorie A 
Chemické olympiády kategorie A a E 
Fyzikální olympiády kategorie A Matematické olympiády kategorie A a P, 
a úspěšní řešitelé krajských kol 
Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D 
Matematické olympiády kategorie A, B, C a P 
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech 
1. Matematika a statistika 
2. Fyzika 
3. Chemie 
4. Biologie 
a úspěšní řešitelé 
Matematického korespondenčního semináře MFF UK 
Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK 
Korespondenčního semináře z programování MFFUK 
Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK 
Korespondenčního semináře M&M MFFUK. 
 
Ke studiu bakalářských studijních oborů 
Biochemie, 
Chemie, 
Chemie životního prostředí, 
Chemie a fyzika speciálních materiálů, 
Medicinální chemie, 
Klinická a toxikologická analýza, 
Ochrana životního prostředí, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání, 



Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání, 
Geologie se zaměřením na vzdělávání 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol 
Biologické olympiády kategorie A 
Chemické olympiády kategorie A a E 
Fyzikální olympiády kategorie A 
Matematické olympiády kategorie A a P 
Zeměpisné olympiády kategorie D. 
Ke studiu bakalářských studijních oborů 
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání, 
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání, 
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání, 
Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání a 
Geologie se zaměřením na vzdělávání 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří 
se umístili do 10. místa v oborech 
1. Matematika a statistika 
2. Fyzika 
3. Chemie 
4. Biologie 
5. Geologie a geografie 
8. Ochrana a tvorba životního prostředí, 
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. 
Ke studiu bakalářských studijních oborů 
Chemie, 
Chemie životního prostředí, 
Chemie a fyzika speciálních materiálů, 
Medicinální chemie, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání, 
Chemie se zaměřením na vzdělávání, 
Biochemie, 
Klinická a toxikologická analýza, 
Geologie se zaměřením na vzdělávání 
Ochrana životního prostředí 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Korespondenčního semináře 
inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 
2015/2016 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2016/2017 získají v 1. - 
3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série. 
Ke studiu bakalářských studijních oborů 
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání 
Geologie se zaměřením na vzdělávání, 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře 
inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v 
jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí 
na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát 
označen „za úspěšné řešení“). 
Ke studiu bakalářského studijního oboru 
Povrchová a podzemní voda 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol 
Biologické olympiády kategorie A 
Chemické olympiády kategorie A a E 
Fyzikální olympiády kategorie A 
Matematické olympiády kategorie A a P 



Zeměpisné olympiády kategorie D 
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou 
(Geografie nás baví) pořádaného PřF UK 
a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a 
geoinformatikypořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném 
testu 
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou 
(Kamenožrout)pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo 
v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo 
získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“) 
a uchazeči, kteří absolvovali na střední škole výuku předmětů Fyzika nebo Matematika nebo 
Zeměpis v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. 
ročníku) s průměrným výsledným prospěchem do 2,0 
Ke studiu bakalářského studijního oboru 
Vědy o Zemi 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře 
inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v 
jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí 
na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát 
označen „za úspěšné řešení“). 
dále řešitelé krajských kol 
Biologické olympiády kategorie A 
Chemické olympiády kategorie A a E 
Fyzikální olympiády kategorie A 
Matematické olympiády kategorie A a P 
Zeměpisné olympiády kategorie D 
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou 
(Geografie nás baví) pořádaného PřF UK 
a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, 
geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu 
bodů v závěrečném testu. 
Ke studiu bakalářských studijních oborů 
Geografie a kartografie 
Fyzická geografie a geoinformatika 
Sociální geografie a geoinformatika 
Geografie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol 
Biologické olympiády kategorie A 
Chemické olympiády kategorie A a E 
Fyzikální olympiády kategorie A 
Matematické olympiády kategorie A a P 
Zeměpisné olympiády kategorie D 
a řešitelé okresních kol 
Zeměpisné olympiády kategorie D 
a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou 
(Geografie nás baví) pořádaného PřF UK 
a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, 
geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu 
bodů v závěrečném testu. 
Ke studiu bakalářského studijního oboru 
Demografie se sociální geografií 
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z 
geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali 
alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu. 
 

Matematicko-fyzikální fakulta 
Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky 



Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium 
upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, 
splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží: 

1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2015/16 nebo 2016/2017 středoškolské studium maturitní zkouškou 

v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 

1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5; 

2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády 

(kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli 

v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, 

C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo 

postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola; 

3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního 

korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního 

semináře M&M, které pořádá MFF UK; 

4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2015/16 nebo 

2016/2017 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT); 

5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2015/16 

nebo 2016/2017 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu 

alespoň 75%. 

Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky 
přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré 
úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní 
oddělení MFF UK nejpozději 

• do 31. 3. 2017 v případě bodu 1. 

• do 30. 4. 2017 v případě bodů 2.- 3. 

• do 26. 5. 2017 v případě bodů 4.- 5. 

Právnická fakulta 
V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od 

úrovně obtížnosti B2 včetně viz společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. 

(82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy) z cizích jazyků, které se na Právnické fakultě 

vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. 

Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat 

státní zkoušky. 

·    Za předložené certifikáty ze dvou různých cizích jazyků podle Podmínek a Přílohy I lze přiznat až 10 

bodů takto: 

(a) 5 bodů bude přiznáno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. 

V případě, že uchazeč skládal maturitní zkoušku v letech 2011 a 2012, bude mu přiznána bonifikace 

pouze za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší). 

(b) 5 bodů bude přiznáno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku 

z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky 

v letech 2011 a 2012, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových 

zkoušek v příloze těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást. 

·   Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku 

vykonanou po 1. 6. 2008 včetně. 



·   Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž 

je daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových 

zkoušek v příloze těchto podmínek přijímacího řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást. 

·   Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení, tj. pro přiznání bonifikace, vykonány 

nejpozději 1. 6. 2018 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží. 

·  Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání 

jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána. 

·   Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je 

v příloze, která jesoučástí těchto podmínek. 

·  Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a 

vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých 

jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky. 

·   V rámci státní maturity složené v letech 2011 a 2012 se uznává zkouška z výše uvedených cizích 

jazyků na vyššíúrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“. 

·   Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány v rozmezí od 1. června 2008 

do 1. června 2018 včetně. 

·   Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace 

doporučuje fakulta doručit na adresu: Právnická fakulta UK v Praze, studijní oddělení – přijímací 

řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 7. června 2018. Přiznaná bonifikace tak bude 

započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní 

přijímací komise 11. června 2018. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní 

přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn na 

webové stránce fakulty 12. června 2018. 

·   Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z 

různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským, ale které jsou uvedeny v Přehledu 

zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby 

bonifikace zohlednit. 

·  Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je 

směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 

242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a 

Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto 

dokumentu. 

·   Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro 

bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB 

vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy: The English College in Prague - Anglické 

gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Uchazeči, kteří 

získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB 

předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protože formálně je IB dodatek 

k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském 

vzdělání s maturitou. 



·  IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení 

a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě 

škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky 

mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales 

Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International), italština 

(Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem a španělština v zemích se 

španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby 

bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení 

zkoušky z cizího jazyka.  

  

 

Přírodovědecká fakulta MU 
Prominutí přijímacích zkoušek pro řešitele celostátního nebo krajského kola matematické olympiády 

(jen individuální kategorie) 

 

Fakulta informačních technologií VUT v Brně 

O prominutí přijímací zkoušky (žádost lze vytisknout na stránce e-přihlášky) může 
uchazeč o bakalářské studium požádat děkana alespoň 6 týdnů před konáním přijímací 
zkoušky, pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek: 

a. Výsledek Národní srovnávací zkoušky SCIO, testu Obecných studijních 
předpokladů (NSZ OSP) nebo testu Všeobecné studijné predpoklady (NSZ 
VŠP) patří mezi 40 % nejlepších. 

b. Výsledek Národní srovnávací zkoušky, zkoušky z matematiky (NSZ MAT) patří 
mezi 40 % nejlepších. 

c. Výsledek mezinárodní zkoušky SAT v části Mathematics je alespoň 545 bodů 
nebo SAT Subject Test in Mathematics Level 1 je alespoň 665 bodů nebo SAT 
Subject Test Mathematics Level 2 je alespoň 745 bodů. 

d. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematické 
olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C nebo P. 

e. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikální olympiády vyhlašované 
MŠMT v kategorii A, B, C nebo D. 

f. Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě krajské přehlídky Středoškolské odborné 
činnosti vyhlašované MŠMT. 

g. Uchazeč postoupil do národního kola mezinárodní programátorské 
soutěže Creative Baltie organizované společností SGP Systems v kategorii D. 

h. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematickej 
olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C. 

i. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikálnej olympiády vyhlašované 
MŠVVŠ SR v kategorii A, B, C nebo D. 

j. Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Olympiády v 
informatike vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A nebo B. 

k. Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě krajské přehlídky Stredoškolskej odbornej 
činnosti vyhlašované MŠVVŠ SR. 

l. Výsledek maturitní zkoušky z matematiky patří mezi 20 % nejlepších. 



m. Výsledek výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky (Matematika+) 
vyhlášené MŠMT patří mezi 40 % nejlepších. 

n. Výsledek uchazeče ve standardizovaném vstupním IQ testu prováděném 
společností Mensa patří mezi 10 % nejlepších. *) 

o. Uchazeč v rámci celoživotního vzdělávání na FIT absolvoval předměty zařazené do 
bakalářského studijního programu, které bude možné po přijetí do řádného studia 
uznat, za alespoň 36 kreditů. Do tohoto limitu lze započítat až 18 kreditů za 
předměty aktuálně studované v rámci celoživotního vzdělávání na FIT. 

Splnění některé z těchto podmínek nezakládá nárok na kladné vyřízení žádosti. Doklad o 
splnění některé z těchto podmínek lze uplatnit při přijímání na fakultu pouze jednou. 
Doklad dle písmena a), b) nebo c) nesmí být starší než 2 roky a doklad dle písmena d) až 
k) nesmí být starší než 4 roky. Doklad musí být úředně ověřenou kopií nebo potvrzen ze 
střední školy. Pokud splnění některé z podmínek uvedených pod písmeny d) až m) nebylo 
možné prokázat ve výše stanovené lhůtě 6 týdnů před přijímací zkouškou, může uchazeč 
požádat o zproštění povinnosti konat přijímací zkoušku i později. Musí tak ale učinit bez 
zbytečného odkladu a ne později než 15 dnů před konáním přijímací zkoušky. 

Pokud jste dali společnosti SCIO souhlas s předáním svých výsledků dosažených v 
Národních srovnávacích zkouškách (bod a: NSZ OSP nebo bod b: NSZ MAT) naší fakultě, 
nemusíte již svůj výsledek dokládat, protože Vaše výsledky nám předá přímo společnost 
SCIO. 
Výsledek IQ testu společnosti Mensa (bod n) doložte originálem nebo úředně ověřenou 
kopií certifikátu o výsledku testu (pozor, oznámení o výsledku bez originálního podpisu 
není certifikátem). Pokud jste IQ test absolvovali v ČR a budete souhlasit s tím, že si Váš 
výsledek u společnosti Mensa ČR ověříme, certifikát ani jeho ověřenou kopii dokládat 
nemusíte. 
Percentil dosažený u maturitní zkoušky z matematiky nebo u výběrové zkoušky ze 
středoškolské matematiky (Matematika+) nechte, prosíme, potvrdit na své střední škole. 

Pozn.: *) Výsledek uchazeče ve standardizovaném vstupním IQ testu je od 119 a výše. 

 


