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Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020

1 Akademický bakalářský studijní program „Aplikovaná informatika“ 
(AI)

1.1 Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky ke studiu 10. 1. - 31. 3. 2019     

Termín pro zaplacení administrativního poplatku do 31. 3. 2019     

Úředně ověřená kopie závěrečné vysvědčení 
předposledního ročníku střední školy

do 31. 3. 2019    

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení do 15. 6. 2019      

Výpis výsledku didaktického testu zkoušky 
Matematika + (viz čl. 1.3 odst. (1)  písm. a) a (4)

do 15. 6. 2019     

Potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole 
Matematické olympiády ( viz č. 1.3. odst. (1) písm. 
c)

do 15. 4. 2019

Potvrzení o účasti ve Středoškolské odborné 
činnosti (viz. Čl. 1.3. odst (1) písm. d)

do 15. 4. 2019

Vysvědčení o státní jazykové zkoušce viz č. 1.3. 
odst. (1) písm. e)

do 15. 4. 2019

Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku 27. 6. 2019

Adresa pro doručení: Fakulta ekonomicko-správní, studijní referát, Studentská 84, 532 10 Pardubice.

1.2 Přihláška ke studiu

(1) Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit dle propozic na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice je 

třeba důkladně prostudovat a pokyny v nich uvedené dodržet. Uchazeč neposílá na Fakultu ekonomicko-

správní (dále jen FES) vytištěnou elektronickou přihlášku.

(2) Elektronickou přihlášku si uchazeč může po zaevidování na stejné internetové adrese zkontrolovat.

(3) Uchazeč je povinen v elektronické přihlášce uvést typ studijního programu, formu studia, specializaci, 

IZO absolvované (studované) střední školy a studijní průměr závěrečného vysvědčení předposledního 

ročníku střední školy.

http://eprihlaska.upce.cz/
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(4) Lékařské potvrzení nepožadujeme.

(5) Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván urgentním dopisem, 

tj. e-mailem k okamžitému doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, přijímací 

řízení bude zastaveno.

1.3 Administrativní poplatek

(1) Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. 

(2) Poplatek se hradí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

(3) Při neúčasti přihlášeného uchazeče v přijímacím řízení se poplatek ani přihláška nevrací.

Informace k platbě:

Název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95,

532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice

číslo účtu: 37030561/0100

variabilní symbol: 4920

konstantní symbol: 379 (pro platbu poštovní poukázkou)

308 (pro platbu bankovním převodem)

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

převodová pošta Pardubice 530 02

1.4 Podmínky přijetí a způsob rozhodování

(1) Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného 

vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. 

(2) Splnění uvedené podmínky prokazují uchazeči ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou zašlou dle 

tabulky v čl. 1.1. na adresu studijního referátu FES.

(3) V souladu s § 49 zákona o vysokých školách stanovuje fakulta další podmínku přijetí ke studiu: studijní 

průměr ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy.

(4) Studijní průměr uchazeče o bakalářské studium nesmí být vyšší než 3,50 (do průměru se nezapočítává 

známka z chování).

(5) Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních specializací bude určeno na základě studijního průměru 

ze střední školy. 

(6) Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 

uvedený dle čl. 1.6 odst. (1), rozhoduje pořadí nejlepších.

1.5 Bonifikace

(1) Pořadí uchazečů si mohou uchazeči vylepšit bonifikací:

a) za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika+;

b) výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky 

(NSZ, Scio) v termínu od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019;

c) za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii 

A, B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) nebo úspěšnou účast v krajském kole Matematickej 

olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C, a to ve školním roce 2018/19 nebo 

předchozích 4 letech;

d) za účast ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠMT ČR 

nebo Stredoškolskej odbornej činnosti či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠVVŠ SR v některém 

z následujících oborů: 

- Matematika a statistika, 
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- Matematika, fyzika, 

- Informatika – pouze pro studijní program „Informatika a systémové inženýrství“,

- Ekonomika a řízení (Ekonomika a riadenie) – pouze pro studijní programy „Hospodářská 

politika a veřejná správa“ a „Ekonomika a management“,

a to ve školním roce 2018/19 nebo předchozích 4 letech;

e) za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2), vykonané dle 

vyhlášky č. 33/2005 Sb., a to s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“. 

Tato skutečnost bude doložena vysvědčením o státní jazykové zkoušce podle § 2 odst. 3 písm. a) 

vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

Absolvování testu OSP a zkoušky Matematika+ není podmínkou pro účast v přijímacím řízení. 

Za úspěšnou účast na olympiádě nebo středoškolské odborné činnosti dle písmene c) a d) uchazeč obdrží 

100 bodů.

Za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny dle písmene e) uchazeč obdrží 

50 bodů.

(2) Studijní průměr ze střední školy, výsledky maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ a výsledky z testu 

Obecných studijních předpokladů budou přepočteny na body následujícím způsobem:

Pro přepočet studijního průměru ze střední školy na body se použije vzorec:

100 * (4 ^ [(1,8 – X) / 0,8])

Pro přepočet výsledku maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ na body se použije vzorec:

100 * (3 ^ [2 – X])

Pro přepočet výsledku z testu Obecných studijních předpokladů na body se použije vzorec:

100 * (3 ^ [(X – 60) / 40])

Znak „^“ představuje operaci mocnina. Znak „X“ představuje hodnotu příslušného dosaženého výsledku.

(3) Body získané za studijní průměr a bonifikace za vykonaný test OSP, za Matematiku+, za účast 

na olympiádě či středoškolské odborné činnosti a za absolvování státní jazykové zkoušky se sčítají.

(4) Podrobné informace o způsobu přihlášení se k NSZ, termínech a místech konání zkoušky jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.scio.cz/nsz. Výsledek testu OSP uchazeč fakultě nezasílá. Uchazeč při 

konání testu sdělí společnosti Scio, že je přihlášen ke studiu na FES Univerzity Pardubice, a udělí této 

společnosti souhlas s předáním výsledků testu FES Univerzity Pardubice (uchazeč tak učiní v rámci 

přihlášky k NSZ). 

(5) Matematika+ je nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky, kterou MŠMT ČR zavedlo 

v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč doloží s maturitním vysvědčením 

do 15. 6. 2019 „Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika +“ (dle čl. 3 odst. (5) Textu 

vyhlášení pokusného ověřování Matematika+ po dodatku ze 31. 3.2015,  č. j. MSMT-42192/2013-1 ze 

dne 12. 12. 2013, ve znění dodatku č. j. MSMT-7441/2015-1 ze dne 31. 3. 2015). 

(6) Studenti, kteří:

- dosáhnou studijního průměru z předposledního ročníku střední školy 1,8 nebo lepšího,

- nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ stupněm velmi dobře či lepším,

- nebo dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 50 a lepšího,

budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných studentů dle 

čl. 1.6 odst. (1).
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1.6 Počty přijímaných uchazečů

(1) Přijato ke studiu bude celkem nejvýše 20 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů 

podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia 

(2) Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 

uvedený v tab. 1, rozhoduje pořadí nejlepších.

(3) Nad určený limit budou ke studiu přijati studenti, kteří splní podmínky přijímacího řízení a současně 

dosáhnou stejného bodového hodnocení jako uchazeč na posledním místě.

1.7 Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu

(1) V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, jsou uchazeči o studium na FES Univerzity 

Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce při 

splnění těchto podmínek: 

a) dosažené vzdělání je uznáno nostrifikační doložkou za vzdělání požadované zákonem pro přijetí 

do daného typu studijního programu,

b) vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče,

c) nejpozději ke dni zápisu prokázali jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu 

v českém jazyce. Jazykovou způsobilost cizinci prokazují dokladem o absolvování certifikované 

zkoušky z českého jazyka.

(2) Při přijímání cizinců ke studiu je přihlíženo k mezinárodním smlouvám a dohodám, kterými je Česká 

republika vázána. Podmínky odst. (2) čl. 1.4 se uplatňují přiměřeně.

1.8 Vyrozumění o přijetí

(1) Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude respektovat principy ochrany osobních údajů. 

(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetové adrese 

www.upce.cz/fes.

(3) Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči do vlastních rukou

(elektronicky nebo dopisem podle zadání v elektronické přihlášce).

(4) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním referátu FES. Právo nahlédnout do svých 

osobních materiálů může uchazeč uplatnit po domluvě na studijním referátu FES do uplynutí 30 dnů od 

termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

(5) Rozhodnutí o přijetí bude vyhotoveno do 30. 9. 2019.

1.9 Přezkumné řízení

(1) V případě všech rozhodnutí děkanky v otázkách přijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání 

rozhodnutí. Tuto žádost lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí uchazeči do vlastních rukou. 

Postup vyřízení žádosti se řídí § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů.

1.10 Zápis do studia

(1) Přijatí studenti do bakalářského studia se budou zapisovat na FES dne 27. 6. 2019. Rozpis zápisů obdrží 

úspěšný uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí a zároveň bude zveřejněn na http://www.upce.cz/fes.

Nedostaví-li se uchazeč bez řádné a fakultou uznané omluvy ve stanovených termínech k zápisu 

do studia, ztrácí nárok na zápis do studia. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání tohoto 

rozhodnutí podle čl. 1.9, odst. (1).

http://www.upce.cz/fes
http://www.upce.cz/fes
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1.11 Změna formy studia

(1) Pravidla pro přijímání ke studiu při změně formy studia vymezuje směrnice FES Univerzity Pardubice 

č. FES_SME_2017_008/A Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů na FES.

1.12 Další kolo přijímacího řízení 

(1) V případě, že se ve studijním programu AI nenaplní v průběhu přijímacího řízení předpokládaný počet

studentů, může děkanka FES vyhlásit do 14. 7. 2019 další kolo přijímacího řízení.

(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení do studia

v akademickém roce 2019/2020 je do 31. 7. 2019.

V případě vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou dodatečné informace zveřejněny 

na internetových stránkách fakulty http://www.upce.cz/fes.

Pardubice, 10. 12. 2018

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka FES

http://www.upce.cz/fes
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