Dodatek k vyhlášení přijímacího řízení na Fakultě architektury
ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských
navazujících studijních programech pro akademický rok
2021/2022
Dodatek k vyhlášce děkana č. 3/2020
Na základě ROZHODNUTÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zvláštních oprávněních
veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci ze dne 4. 1. 2021, děkan Fakulty
architektury ČVUT upravuje termíny a průběh přijímacího řízení na FA ČVUT pro akademický rok
2021/2022.
Pro bakalářské studium:
- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

A. Úprava termínů přijímacího řízení
Přijímací řízení bude probíhat v době od 29. 1. 2021 do 30. 4. 2021.
Řádné termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny následovně:
ONLINE testy dne 29. 1. 2021, výtvarné talentové zkoušky od 1. 3. do 9. 3. 2021.
Řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 12. 4. do 16. 4. 2021.
Řádné termíny jsou závazné a lze je měnit pouze v případně závažných důvodů.
Náhradní termín 1. kola pro ONLINE test se bude konat dne 5. 2. 2021, talentová část dne
22. 3. 2021.
Náhradní termín 2. kola se předpokládá v týdnu od 26. 4. 2021.
Žádost o náhradní termín musí být podaná písemně a doložena lékařským potvrzením nebo jiným
odpovídajícím dokladem.
Termíny testů Obecných studijních předpokladů (OSP) složených v rámci Národních srovnávacích
zkoušek (SCIO) akceptovaných pro přijímací zkoušky jsou nyní NOVĚ DOPLNĚNY o další datum:
12. 12. 2020, 6. 2. 2021 + 6. 3. 2021!
Test Obecných studijních předpokladů Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test
samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, termínů a místa
konání zkoušek viz www.scio.cz/nsz.

B. Úprava průběhu přijímacího řízení
1. Pro bakalářský studijní program Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura bude
talentová (výtvarná) část přijímacího řízení probíhat DISTANČNĚ na základě zaslaného portfolia
v elektronické podobě.

Do 22. 2. 2021 je nutno odevzdat PORTFOLIO autorských školních nebo domácích prací z oblasti
výtvarné tvorby, architektury nebo krajinářské architektury v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ve formátu
pdf o velikosti maximálně do 20MB do el. úložiště dle pokynů, které budou uchazečům zaslány
emailem do 1.2.2021, včetně technických požadavků.
2. Pro bakalářský studijní program Design bude talentová (výtvarná) část probíhat PRESENČNĚ NA
FAKULTĚ ARCHITEKTURY ve dnech 1. 3. – 9. 3. 2021, na základě nových pozvánek, které
uchazeči naleznou ve své elektronické přihlášce i v emailu dne 1.2.2021.
PORTFOLIA ve formátu pdf bude nutno též zaslat v elektronické podobě do 22. 2. 2021 a navíc je
doložit i u presenčních talentových zkoušek!!!
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Požadavky FA ČVUT na doložení osvědčení o vykonání jazykových zkoušek u uchazečů, kteří nemají
maturitu z českého nebo slovenského jazyka:
• nejpozději dne 25. 2. 2021 předložení uchazeči osvědčení o vykonání jazykové zkoušky
z českého jazyka minimálně úrovně B1 podle „Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT,
Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků
FA ČVUT,
• nejpozději v den zápisu do studia předloží uchazeči osvědčení o vykonání zkoušky minimálně
úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č.
348/2008 Sb., vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a
odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.
Posluchači, kteří podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, budou k účasti na přijímací
zkoušce vyzváni do konce ledna 2021 pozvánkou, která jim bude zaslána do emailu a bude též
přístupná v elektronické přihlášce každého uchazeče.
Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny v dokumentu „Podmínky přijímacího řízení na
Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících
studijních programech“.
Výsledek přijímacího řízení
O přijetí uchazečů rozhoduje děkan FA ČVUT na základě pořadí uchazečů, určeného podle součtu
bodů získaných v obou kolech přijímací zkoušky a doporučení závěrečné přijímací komise, která je
sestavena z děkana, proděkana pro pedagogickou činnost, předsedy Akademického senátu FA ČVUT
a předsedů všech jednotlivých přijímacích komisí.
Komise potvrdí pořadí uchazečů v obou kolech přijímacího řízení zvlášť pro studijní program
Architektura a urbanismus, pro studijní program Krajinářská architektura a pro studijní program Design
a vyhodnotí komplexně průběh celého řízení. Přitom navrhne, s ohledem na kapacitní možnosti FA
i ČVUT, konkrétní počet uchazečů k přijetí do jednotlivých studijních programů.
Návrhy komise budou předloženy děkanovi FA ČVUT, který rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí uchazečů
ke studiu. Po kontrole průběhu a výsledků přijímacího řízení potvrzuje děkan FA ČVUT výsledný
seznam uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FA ČVUT a na webových
stránkách FA ČVUT do 30. 4. 2021.

D) Závěrečná upozornění
O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn doporučeným dopisem děkana FA ČVUT.
V případě, že zápis do studia bude následovat krátce po vydání rozhodnutí o přijetí, bude toto
rozhodnutí předáno uchazeči při zápisu do studia. Uchazeč se může ve smyslu zákona o vysokých
školách proti rozhodnutí odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení a prostřednictvím studijního
oddělení FA ČVUT požádat rektora ČVUT o přezkoumání rozhodnutí děkana FA ČVUT.
Uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, zašle studijní oddělení FA ČVUT pozvání k zápisu do 1. ročníku
příslušného studijního programu.
Upozornění pro studenty, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí (mimo absolventů škol
s uznaným vzděláním v rámci EU dle směrnice Rady 85/384/EHS): Nejpozději v den zápisu je třeba
doložit nostrifikaci získaného zahraničního vzdělání.
Informace o studiu v českém jazyce podává Studijní oddělení FA ČVUT – Veronika Redlichová DiS,
telefon: +420 22435 6226, + 420 778 764 886, e-mail: veronika.redlichova@fa.cvut.cz
https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni
V Praze 27. 1. 2021
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA v. r.
děkan Fakulty architektury
Projednáno ve vedení FA: 27. 1. 2021
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