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Část I
Úvodní ustanovení a obecné informace

1.

Článek 1
Tento výnos nastavuje harmonogram a upřesňuje podmínky a náležitosti přijímajícího řízení do
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/22 na
Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“).

2.

Výnos stanovuje termíny pro sběr přihlášek a jejich zpracování pro 1. kolo přijímacího řízení.
Otevření doplňujícího sběru přihlášek pro jednotlivé studijní programy může být vyhlášeno až na
základě průběžných výsledků přijímacího řízení z 1. kola. O otevření dalšího kola přijímacího řízení,
po předchozím informování prorektora pro pedagogiku, rozhoduje děkan fakulty.

3.

Podání a zpracování přihlášek včetně vydání rozhodnutí probíhá elektronicky v systému pro
příjímací řízení, který je součástí Studijního informačního systému VŠCHT Praha.

Část II.
Přijímací řízení studijních programů v českém jazyce (mimo oblast vzdělání Ekonomické obory)
Článek 2
Harmonogram a poplatek za přihlášku - bakalářské studium

Otevření sběru přihlášek

12. 1. 2021

Uzavření sběru přihlášek

do 31. 3. 2021

Zaslání informací o konkrétním termínu konání
talentových zkoušek a zkoušky z českého
jazyka

do 30. 4. 2021

Zveřejnění předběžných výsledků

15. 5. 2021

Talentová zkouška

květen 2021

Zkouška z českého jazyka

Přelom května/června 2021

Doložení maturitních vysvědčení, případně
dokladu o uznání vzdělání nebo podkladů pro
posouzení zahraničního vzdělání pro studium
na VŠCHT Praha *

do 17. 6. 2021

Stanovení pořadí

do 25. 6. 2021

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

25. 6. 2021

Náhradní termín zkoušky z českého jazyka

druhá polovina srpna 2021

Zápis do studia

nastavení termínů v kompetenci fakult

Zpracování výsledků přijímacího řízení

do 15. 11. 2021

Poplatek za přihlášku

600 Kč

*V odůvodněných případech, kdy uchazeč nemůže stanovený termín splnit, zažádá děkana
fakulty o posunutí termínu
Článek 3
Upřesnění dalších podmínek a náležitostí – bakalářské studium
1.
V souladu s čl. 2 odst. 10 vnitřního předpisu „Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení
na VŠCHT Praha“ (dále jen „vnitřní předpis“) upřesňuji podmínky pro přijetí ke studiu:
a)

b)

c)

Přijímací zkoušku z českého jazyka vykonají uchazeči - cizinci, kteří nematurovali z českého
nebo slovenského jazyka. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí
základní terminologie v chemii a matematice, obojí na jazykové úrovni B2 podle SERR.
Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy
UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na jazykové úrovni B2 s hodnocením minimálně 70
%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její složení
je podmíněno ziskem minimálně 70 % (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).
Talentovou zkoušku pro uchazeče o studium ve čtyřletém bakalářském studijním programu
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl. Zkoušku podle specializace zajišťují
partnerské vyšší odborné školy a je hodnocena podle stupnice středoškolské klasifikace.
Další podmínkou pro přijetí ke studiu ve studijních programech je platná zdravotní způsobilost
ke studiu příslušného studijního programu. Zdravotní způsobilost potvrzuje zpravidla
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praktický lékař a nesmí být starší než 4 měsíce před ukončením sběru přihlášek ke studiu.
V případě zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem v zahraničí je požadován úřední překlad.
2.

V případě uchazečů podle bodu 1 jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti,
kteří úspěšně splnili další podmínku pro přijetí, tj. zkoušku z českého jazyka resp. talentovou
zkoušku.

3.

Ve smyslu čl. 2 odst. 7 vnitřního předpisu stanovuji detaily pro sestavení pořadí nejlepších:
Kritériem pro stanovení pořadí nejlepších je průměr známek z předmětů Chemie a Matematika
na výročních vysvědčeních předposledních tří ročníků a na pololetním vysvědčení posledního
ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek
z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z ostatních přírodovědně
zaměřených předmětů (např. Fyzika nebo Biologie), u uchazečů o studium v profesním
bakalářském studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
prospěchem z předmětů, které mají vztah k vybranému studijnímu programu, zpravidla
z předmětů zaměřených na dějiny umění. Případné další předměty započítávané do průměru
stanoví děkan.

4.

V případě uchazečů, pro které platí další podmínka pro přijetí podle bodu 1 písm. b), je kritériem
pro stanovení pořadí nejlepších průměr určený z průměrného prospěchu a výsledku talentové
zkoušky.

Článek 4
Harmonogram a poplatek za přihlášku - navazující magisterské studium
Otevření sběru přihlášek

1. 3. 2021

Uzavření sběru přihlášek

do 15. 4. 2021

Zaslání informací o případném konkrétním
termínu konání odborné zkoušky a zkoušky
z českého jazyka

do 30. 4. 2021

Odborná zkouška

2. polovina května 2021

Zkouška z českého jazyka

2. polovina května 2021

Doložení dokladů o řádném ukončení Bc.
studia, případně dokladu o uznání vzdělání
nebo podkladů pro posouzení zahraničního
vzdělání pro studium na VŠCHT Praha *

do 16. 7. 2021

Stanovení pořadí

do 9. 7. 2021

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

od 9. 7. 2021

Zápis do studia

nastavení termínů v kompetenci fakult

Zpracování výsledků přijímacího řízení

do 15. 11. 2021

Poplatek za přihlášku

400 Kč

*V odůvodněných případech, kdy uchazeč nemůže stanovený termín splnit, zažádá děkana fakulty
o posunutí termínu
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Článek 5
Upřesnění dalších podmínek a náležitostí - navazující magisterské studium
1.

V souladu s čl. 4 odst. 11 vnitřního předpisu upřesňuji další podmínky pro přijetí ke studiu
v navazujících magisterských programech:
a) Zisk minimálně 100 kreditů z vybraných předmětů, které uchazeč absolvoval v předchozím
bakalářském studiu. Předměty rozhodné pro přijetí ke studiu jsou uveřejněny na webových
stránkách VŠCHT Praha.
b) Úspěšné vykonání odborné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří nezískali alespoň 100 kreditů
z vybraných typů předmětů. Zkušební okruhy a forma zkoušky je stanovena děkanem a je
uveřejněna na webových stránkách VŠCHT Praha. Zkušební komise může stanovit uchazeči ke
studiu povinnost absolvovat v rámci magisterského studia předměty bakalářského studia,
které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí studia v magisterském studijním programu.
c) Další podmínkou pro přijetí ke studiu ve studijních programech je platná zdravotní způsobilost
ke studiu příslušného studijního programu. Zdravotní způsobilost potvrzuje zpravidla
praktický lékař a nesmí být starší než 4 měsíce před ukončením sběru přihlášek ke studiu.
V případě zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem v zahraničí je požadován úřední překlad.

2.

Přijímací zkoušku z českého jazyka vykonají uchazeči - cizinci, kteří nematurovali z českého nebo
slovenského jazyka nebo neabsolvovali vysokoškolské studium v českém nebo slovenském jazyce.
Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí terminologie v chemii
a matematice, obojí na jazykové úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky
z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR
na jazykové úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku
zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70 %
(průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

3.

Kritériem pro sestavení pořadí nejlepších je vážený průměr známek získaných z vybraných
studijních předmětů v bakalářském studijním programu, na které magisterský studijní program
navazuje. Jako váha je použit počet kreditů získaných v daném předmětu. U uchazečů, kteří konají
odbornou přijímací zkoušku, je vážený průměr nahrazen výsledkem přijímací zkoušky.

4.

V případě, že uchazeč absolvoval vybrané předměty na jiné vysoké škole a byly klasifikovány pouze
zápočtem, může děkan započítat i kredity z těchto předmětů.
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Část III.
Přijímací řízení studijních programů v českém jazyce (oblast vzdělání Ekonomické obory)
Článek 6
Harmonogram a poplatek za přihlášku - bakalářské studium
Otevření sběru přihlášek

12. 1. 2021

Uzavření sběru přihlášek

31. 3. 2021

Zaslání informací o termínu konání příjímacích
zkoušek z matematiky a angličtiny a případně
zkoušky z českého jazyka

do 30. 4. 2021
1. polovina června 2021

Přijímací zkoušky
Informace o výsledku přijímací zkoušky

do 10 dnů od konání zkoušky

Doložení maturitních vysvědčení, případně
dokladu o uznání vzdělání nebo podkladů pro
posouzení zahraničního vzdělání pro studium na
VŠCHT Praha *

do 17. 6. 2021

Rozhodnutí o přijetí a zveřejnění výsledků

25. 6. 2021

Zápis do studia

do 10. 9. 2021

Zpracování výsledků přijímacího řízení

do 15. 11. 2021

Poplatek za přihlášku

600 Kč

*V odůvodněných případech, kdy uchazeč nemůže stanovený termín splnit, zažádá děkana
fakulty o posunutí termínu

Článek 7
Upřesnění dalších podmínek a náležitostí – bakalářské studium
1.

Ke studiu se přijímá na základě přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací
zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

2.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, jestliže
a) jeho celkový průměr ze všech předmětů na výročním vysvědčení z předposledního ročníku
střední školy byl nejhůře 1,5 včetně za předpokladu, že součástí středoškolského studia
byl „Anglický jazyk“ i „Matematika“; povinnou přílohou pro posouzení žádosti je ověřený
výpis známek nebo rozhodné vysvědčení.
b) absolvoval Národní srovnávací zkoušky NSZ Scio z matematiky anebo z anglického jazyka,
přičemž uznána bude zkouška, kde student dosáhl alespoň 75. percentilu; povinnou
přílohou pro posouzení žádosti je Certifikát NSZ.
c) úspěšně složil přijímací zkoušku z matematiky a angličtiny na jiné veřejné vysoké škole v
České republice, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do
tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke
studiu; povinnou přílohou pro posouzení žádosti je rozhodnutí o přijetí nebo potvrzení o
úspěšném splnění příjímací zkoušky.
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d) úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na
veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání
znalostí matematiky anebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného
programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu,
povinnou přílohou pro posouzení žádosti je výpis zkoušek z veřejné vysoké školy.
3.

Přijímací zkoušku z českého jazyka vykonají uchazeči - cizinci, kteří nematurovali z českého nebo
slovenského jazyka. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška, obojí na jazykové úrovni
B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a
odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na jazykové úrovni B2 s hodnocením
minimálně 70 %, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a
její složení je podmíněno ziskem minimálně 70 % (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

4.

V případě prominutí přijímací zkoušky nebo její části se pro stanovení pořadí za prominutou část
započítává maximální počet bodů.

5.

Kritériem pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu
je bodový výsledek přijímací zkoušky.
Článek 8
Harmonogram a poplatek za přihlášku - navazující magisterské studium

Otevření přihlášek

12. 1. 2021

Uzavření přihlášek

do 15. 4. 2021

Zaslání informací o termínu konání příjímacích
zkoušek z matematiky a angličtiny, případně
zkoušky z českého jazyka

do 30. 4. 2021

Přijímací zkoušky

2. polovina června 2021

Informace o výsledku přijímací zkoušky

do 10 dnů od konání zkoušky

Doložení dokladů o řádném ukončení Bc.
studia, případně dokladu o uznání vzdělání
nebo podkladů pro posouzení zahraničního
vzdělání pro studium na VŠCHT Praha *

do 16. 7. 2021

Stanovení pořadí

do 9. 7. 2021

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

od 9. 7. 2021

Zápis do studia

nastavení termínů v kompetenci fakult

Zpracování výsledků přijímacího řízení

do 15. 11. 2021

Poplatek za přihlášku

400 Kč

*V odůvodněných případech, že uchazeč nemůže stanovený termín splnit, zažádá děkana fakulty
o posunutí termínu
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Článek 9
Upřesnění dalších podmínek a náležitostí - navazující magisterské studium

1.

Ke studiu se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé
části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

2.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, jestliže
a) absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky
předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS
kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
povinnou přílohou pro posouzení žádosti je dodatek diplomu nebo potvrzený výpis
známek.
b) má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 %
na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší; povinnou přílohou pro posouzení
žádosti je doložení certifikátu.
c) úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to
takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto
studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
povinnou přílohou pro posouzení žádosti je rozhodnutí o přijetí nebo potvrzení o
úspěšném splnění příjímací zkoušky.
d) jestliže úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu
na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu
prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo
studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným
zápisem ke studiu, povinnou přílohou pro posouzení žádosti je výpis zkoušek z veřejné
vysoké školy.

3.

Přijímací zkoušku z českého jazyka vykonají uchazeči - cizinci, kteří nematurovali z českého nebo
slovenského jazyka nebo neabsolvovali vysokoškolské studium v českém nebo slovenském jazyce.
Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška, obojí na jazykové úrovni B2 podle SERR.
Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK
nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na jazykové úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %,
skládají pouze ústní část zkoušky. Úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70 % z celé
zkoušky (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

4.

V případě prominutí přijímací zkoušky nebo její části se pro stanovení pořadí za prominutou část
započítává maximální počet bodů.

5.

Kritériem pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu
je bodový výsledek přijímací zkoušky.
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Část IV.
Přijímací řízení studijních programů v cizím jazyce (mimo oblast vzdělání Ekonomické obory)
Článek 10
Harmonogram a poplatek za přihlášku bakalářského a navazujícího magisterského studia
Otevření přihlášek

12. 1. 2021

Uzavření přihlášek

do 28. 2. 2021

Převedení přihlášek na jednotlivé fakulty

do 10. 3. 2021

Posouzení přihlášek fakultou. Písemné
vyjádření fakult k jednotlivým uchazečům

do 31. 3. 2021

Zaslání informace uchazeči o případném
termínu a způsobu přijímacího pohovoru

do 10. 4. 2021

Odborné a motivační přijímací pohovory (jsouli požadovány)

10. 4. – 30. 4. 2021

Informace o výsledku přijímacího a
motivačního pohovoru

do 11. 5. 2021

Stanovení pořadí

11. 5. 2021

Zaslání dokumentů pro vyřízení víza

od 11. 5. 2021, po splnění podmínek přijetí

Předložení maturitních vysvědčení nebo
dokladů o ukončeném VŠ vzdělání a podkladů
pro posouzení zahraničního vzdělání pro
studium na VŠCHT Praha *

do 16. 7. 2021

Zápis do studia

nastavení termínů v kompetenci fakult

Zpracování výsledků přijímacího řízení

do 15. 11. 2021

Poplatek za přihlášku

3000 Kč (cca 112 EUR)

*V odůvodněných případech, kdy uchazeč nemůže stanovený termín splnit, zažádá děkana
fakulty o posunutí termínu

Článek 11
Upřesnění dalších podmínek a náležitostí bakalářského a navazujícího magisterského studia
1.

Ve smyslu čl. 2 odst. 7 vnitřního předpisu stanovuji detaily pro sestavení pořadí nejlepších uchazečů
o studium v bakalářském studijním programu:
Kritériem pro stanovení pořadí nejlepších je průměr známek z předmětů Chemie a Matematika
na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního
ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek
z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z ostatních přírodovědně
zaměřených předmětů (např. Fyzika nebo Biologie). Případné další předměty započítávané
do průměru stanoví děkan.

2.

Kritériem pro sestavení pořadí nejlepších uchazečů o studium v navazujícím magisterském studijním
programu je vážený průměr známek získaných z vybraných studijních předmětů v bakalářském
studijním programu, na které magisterský studijní program navazuje. Jako váha je použit počet
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kreditů získaných v daném předmětu. U uchazečů, kteří konají odbornou přijímací zkoušku, je
vážený průměr nahrazen výsledkem přijímací zkoušky.
3.

Podmínky příjímacího řízení do akreditovaných studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci
se zahraniční vysokou školou upravuje partnerská smlouva uzavřená mezi VŠCHT Praha a danou
zahraniční vysokou školou, případně smlouva a předpisy mezinárodních mobilitních programů.
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Část V.
Přijímací řízení studijních programů v cizím jazyce (oblast vzdělání Ekonomické obory)

Článek 12
Harmonogram a poplatek za přihlášku bakalářského a navazujícího magisterského studia
Otevření přihlášek

12. 1. 2021

Uzavření přihlášek

do 28. 2. 2021

Posouzení přihlášek

do 3. 3. 2021

Zaslání informací o termínu konání příjímacích
zkoušek

do 3. 3. 2021

Pohovor

průběžně

Přijímací zkoušky - test

od 15. 3. 2021

Informace o výsledku přijímací zkoušky

do 10 dnů od absolvování přijímací zkoušky

Stanovení pořadí

25. 3. 2021

Zaslání dokumentů pro vyřízení víza

po splnění podmínek přijetí

Předložení maturitních vysvědčení nebo
dokladů o ukončeném VŠ vzdělání a podkladů
pro posouzení zahraničního vzdělání pro
studium na VŠCHT Praha *

do 16. 7. 2021

Zápis do studia

nastavení termínů v kompetenci fakulty

Zpracování výsledků přijímacího řízení

do 15. 11. 2021

Poplatek za přihlášku

3000 Kč (112 EUR)

*V odůvodněných případech, že uchazeč nemůže stanovený termín splnit, zažádá děkana fakulty
o posunutí termínu
Článek 13
Upřesnění dalších podmínek a náležitostí bakalářského a navazujícího magisterského studia
1.

Ke studiu se přijímá na základě přijímací zkoušky z matematiky (z aplikované matematiky) a
angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %. Přijímací zkoušku
lze konat na místě stanoveném VŠCHT Praha nebo distanční formou.

2.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, jestliže splňuje požadavky pro
odpuštění přijímací zkoušky pro bakalářské studium dle čl. 7 odst. 2 nebo pro navazující
magisterské studium dle čl. 9 odst. 2., jejichž ustanovení se použijí přiměřeně.

3.

Součásti přijímacího řízení může být i motivační pohovor s uchazečem.

4.

Uchazeči do studijního programu v angličtině nejsou povinni předložit doklad o znalosti českého
jazyka.

5.

Všichni uchazeči jsou povinni prokázat znalost anglického jazyka na stupni B2 dle Evropského
referenčního rámce jedním z následujících způsobů:
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a)
b)
c)

Úspěšným absolvováním zkoušky z anglického jazyka na VŠCHT Praha nebo předložením
dokladu o složení takové zkoušky, který bude VŠCHT Praha uznán.
Předložením vysvědčení o maturitní zkoušce, kterou absolvovali středoškolský studijní
program, vyučovaný v anglickém jazyce.
Předložením diplomu o absolvování vysokoškolského studia ve studijním programu
vyučovaném v anglickém jazyce.

Část VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento výnos nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 12. 1. 2021.
2. Tento výnos může být v případech zvláštního zřetele hodných upraven dodatkem, přičemž
takovým případem je zejména vývoj epidemické situace související s onemocněním COVID 19 v
České republice.

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, v. r.
rektor VŠCHT Praha
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