
FAKULTA STAVEBNÍ      
 
 
 
 
 
         V Praze dne 14. 2. 2023 
         Č.j.: 3/OD/921/2023 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2023 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu  
Scénické technologie  

uskutečňovaném na Fakultě stavební ve spolupráci s Fakultou 
elektrotechnickou a Fakultou strojní ČVUT v Praze 

pro akademický rok 2023/2024 
 
V souladu s čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze 
vydávám toto opatření: 

Preambule 

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy: 
Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, 
Statutem ČVUT v Praze,  
těmito „Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Scénické technologie 
uskutečňovaném na Fakultě stavební ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou strojní 
ČVUT v Praze“  
a „Směrnicí děkana o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Scénické 
technologie uskutečňovaného na Fakultě stavební ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou a 
Fakultou strojní ČVUT v Praze pro akademický rok 2023/2024“ (dále jen „Směrnice děkana“).  
Toto opatření stanovuje podmínky pro přijetí ke studiu, složení a obsah přijímací zkoušky, minimální 
počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí, nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu 
v jednotlivých studijních programech, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky. 

Článek 1 
Podmínky pro přijetí ke studiu 

(1) Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech: 
a. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 
b. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. března 2023. 
c. Dodání příloh k přihlášce v souladu se Směrnicí děkana. 
d. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle článku 3. 
e. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním 

programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze 
způsobů uvedených ve Směrnici děkana. 

(2) Uchazeči, kteří splnili podmínky uvedené dle odst. 1 čl. 1, budou přijati ke studiu na Fakultě 
stavební ČVUT v Praze (dále jen „FSv“) v pořadí dle počtu bodů z přijímací zkoušky, maximálně 
do naplnění kapacity studijního programu uvedeného v článku 4.  
Bude-li mít více uchazečů shodný počet bodů jako uchazeč na posledním místě, budou přijati 
všichni tito uchazeči.  

Článek 2 
Složení a obsah přijímací zkoušky 

(1) Přijímací zkouška na studijní program Scénické technologie se skládá z jedné části: 

 písemná část – matematika (test). 

(2) Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněné ve Směrnici děkana. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legislativa
https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf
https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf


 
Článek 3 

Počty bodů z přijímací zkoušky 

(1) Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu na studijní program Scénické 
technologie:  

8 bodů ze zkoušky z matematiky (maximální možný počet bodů je 20). 

(2) Děkan může v závislosti na výsledcích přijímacího řízení snížit pro jednotlivé studijní programy 
minimální počet bodů požadovaný pro úspěšné složení přijímací zkoušky. 

 
Článek 4 

Počet studentů přijímaných ke studiu  

(1) Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu ve studijním programu 
Scénické technologie je 30. 

(2) Při vyhlášení přijímacího řízení může děkan podmínit otevření některých studijních programů 
minimálním počtem studentů zapsaných ke studiu v těchto studijních programech. 

(3) Děkan může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních 
programech stanovený v odst. 1 čl. 4, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných 
studentů. 

Článek 5 
Prominutí přijímací zkoušky 

(1) Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky: 

Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v 
České republice podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, maturitní zkoušku složili ve školním roce 2022/2023 nebo 2021/2022, dosud na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze nestudovali a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:  

I. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika 
uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (uchazečům, kteří 
maturují ve školním roce 2022/2023, se započítává známka za 1. pololetí posledního 
ročníku) střední školy mají nejvýše 2,00 a současně počet známek z předmětu 
Matematika započítávaných při vypočtu průměru je nejméně tři;  

II. Vykonali maturitní zkoušku ve společné (státní) části podle školského zákona č. 
561/2004 Sb. z předmětu Matematika s úspěšností 85 až 100 %. 

III. Vykonali maturitní zkoušku v profilové (školní) části podle školského zákona č. 561/2004 
Sb. z předmětu Matematika s prospěchem „výborně“. 

IV. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z 
předmětu Matematika rozšiřující s úspěšností 66 až 100 %.  

(2) O prominutí přijímací zkoušky dle odst. 1 čl. 5 není třeba žádat. 
(3) Na studijní programy Scénické technologie budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta 

přijímací zkouška z matematiky. 

Článek 6 
Další ustanovení 

(1) Vlastní průběh přijímacího řízení včetně termínů přijímacích zkoušek stanoví Směrnice děkana. 
(2) Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky pro další zájemce o studium. Vyhlášení 

mimořádného termínu přijímací zkoušky bude zveřejněno ve veřejné části internetových stránek 
FSv. 

(3) Pokud bude v době probíhajícího přijímacího řízení uplatněno zvláštní oprávnění vysoké školy při 
mimořádných situacích dle § 95 a–d zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nebo jiné 
mimořádné vládní opatření, může děkan modifikovat podmínky přijímacího řízení uchazečů. O 
aplikaci tohoto odstavce rozhodne děkan dle aktuální situace. Modifikované podmínky budou 
vydány jako samostatné opatření děkana a bude je schvalovat Akademický senát FSv. 

(4) FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního 
řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného 
disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia nebo u nich došlo k podvodnému 
jednání v rámci předchozích přijímacích řízení na FSv.  

(5) Uchazeči, u nichž dojde v průběhu přijímacího řízení k podvodnému jednání, nebudou ke studiu 
na FSv přijati. Zda došlo k podvodnému jednání, rozhoduje děkan. 

 

https://portal.fsv.cvut.cz/legislat/smde0223.pdf


Článek 7 
Účinnost 

(1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
(2) Podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 14. 12. 2022 
 

 
 
 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r. 
děkan  
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	IV. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika rozšiřující s úspěšností 66 až 100 %.
	Článek 6
	Další ustanovení
	Článek 7
	Účinnost

