NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 10/2018

Organizace přijímacího řízení ke studiu v bakalářských
studijních oborech na PEF
v akademickém roce 2019/2020
V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů
a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro konání přijímacího řízení
v bakalářských studijních oborech pro akademický rok 2019/2020 na PEF ČZU v Praze.
1) Jmenování komisí:
Komise pro přípravu a opravy přijímacích testů z matematiky
Předsedkyně – Prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., vedoucí Katedry statistiky PEF.
Komise zajišťuje přípravu a opravu testů z matematiky, provádí evidenci
a kontrolu výsledků. Řeší žádosti o přezkoumání výsledku testů z matematiky.
Komise pro přípravu a opravy testů z cizího jazyka
Předsedkyně - PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D. - vedoucí Katedry jazyků PEF.
Komise zajišťuje přípravu a opravu testů z cizího jazyka, provádí evidenci a kontrolu výsledků.
Řeší žádosti o přezkoumání výsledků testů z cizího jazyka.
Zkušební komise pro přijímací řízení
Předseda a členové komisí jsou jmenováni děkanem. Zajišťují organizaci testů, dozor při práci
uchazečů. Provádějí evidenci uchazečů a kontrolu dokumentů nutných ke splnění podmínek
pro přijetí ke studiu.
2) Činnost komisí pro přijímací řízení se řídí pravidly schválenými vedením PEF
a Akademickým senátem PEF.
3) Práce komisí je stanovena podrobným harmonogramem činnosti, který s předsedy všech
komisí projedná proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost nejpozději do 31. května
2019.
4) Přijímací řízení – předměty přijímací zkoušky
Obor
Předmět 1
Podnikání a administrativa (PAA)
Matematika
Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR)
Matematika
Hospodářská a kulturní studia (HKS)
Matematika
Systémové inženýrství (SYI)
Matematika
Economics and Management (EM)
Mathematics*
Provoz a ekonomika (PAE)
Matematika
Informatika (INFO)
Matematika
Informatics (INFOA)
Mathematics*
*) anglická

Předmět 2
Cizí jazyk
Cizí jazyk
Cizí jazyk
Cizí jazyk
English*
Cizí jazyk
Cizí jazyk
English*
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Přijímací řízení do bakalářských oborů probíhá ve dnech od 10. do 14. června 2019 (náhradní
termín 18. června 2019 – povolen pouze na základě žádosti). Za studium oborů EM a
Informatics v anglickém jazyce se platí poplatek 15000 Kč za rok.
Celkový čas na oba testy je 90 minut. Skládat přijímací zkoušku mohou pouze uchazeči, kteří
podali kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, zaplatili poplatek za přijímací zkoušku a
prokáží se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě
podání více přihlášek na různé obory PEF je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek 500 Kč
uhradit zvlášť, není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude
poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude po 31. 3. 2019 vyřazena z evidence.
Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
5) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze je dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou (§ 48 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a úspěšné složení
přijímací zkoušky. Maturitní vysvědčení je třeba předložit při zápisu do studia. Uchazeči, kteří
absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce. K
přijímací zkoušce budou uchazeči pozváni do 9. května 2019.
Podmínkou pro studium v oborech vyučovaných v češtině je znalost českého jazyka.
Absolventi českých a slovenských středních škol prokazují znalost češtiny dokladem
o absolvování maturitní zkoušky z českého či slovenského jazyka. Ostatní uchazeči o studium
prokazují svoji znalost složením jazykové zkoušky z češtiny organizované PEF ČZU v Praze, a to
před přijímacími zkouškami. Úspěšné absolvování této zkoušky znamená dosažení alespoň 50
% bodů. Poplatek za jazykovou zkoušku je 700 Kč (platba není součástí poplatků za přijímací
řízení). Uchazeči se musí na zkoušku samostatně přihlásit. Přihláška i informace o jazykové
zkoušce z češtiny a termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty
www.pef.czu.cz. Doklad o splnění jazykové zkoušky z češtiny pak uchazeči předloží u zápisu do
studia.
6) Hodnocení testů – bodový systém
Předmět

Body - maximum

Předmět 1

50

Předmět 2

50

Celkem

100

Výsledky testů za každý den se zveřejňují na úřední desce fakulty po dvou pracovních dnech
od konání zkoušky a jsou k dispozici v internetové aplikaci pro výsledky přijímacích zkoušek.
7) V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, vedení PEF ČZU v Praze stanovilo nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do 1.
ročníků bakalářského studia PEF ČZU v Praze v akademickém roce 2019/2020:
Obor (program)

Forma studia

Podnikání a administrativa

Prezenční

Nejvyšší možný počet
přijímaných uchazečů
450

Veřejná správa a regionální rozvoj

prezenční

200
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Hospodářská a kulturní studia)

prezenční

100

Systémové inženýrství

prezenční

50

Economics and Management

prezenční

50

Provoz a ekonomika

prezenční

600

Provoz a ekonomika

kombinovaná

200

Informatika

prezenční

200

Informatics

prezenční

25

Informatika

kombinovaná

80

8) Zápis nově přijatých studentů do studia se koná 9. – 10. července 2019 (náhradní termín
zápisu do studia je stanoven na 4. září 2019 a povoluje se pouze na základě písemné žádosti).
Pokud je uchazeč řádně zapsán ke studiu na PEF, přerušení studia 1. ročníku je možné nejdříve
po splnění podmínek pro postup do dalšího semestru (splněny alespoň dvě zkoušky za první
semestr).

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan

1. listopadu 2018
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