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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE 

Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu 
Veterinární hygiena a ekologie v českém jazyce 

na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI 
pro akademický rok 2022/2023 

 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 5, § 95a odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s čl. 6 Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech 
Veterinární univerzity Brno zveřejňuji podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního 
programu Veterinární hygiena a ekologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie pro akademický rok 
2022/2023. 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je: 

− dosažení úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou (ustanovení § 48 odst. 1 
zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), které uchazeč doloží úředně ověřenou 
kopií maturitního vysvědčení na studijním oddělení fakulty do 24. 6. 2022. Uchazeč, který podává 
přihlášku ke studiu na více studijních programech Fakulty veterinární hygieny a ekologie, doloží 
ověřenou kopii maturitního vysvědčení pouze v rámci jednoho studijního programu. 

− podání správně vyplněné přihlášky v elektronické formě (k dispozici na webových stránkách 
VETUNI) se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 31. 3. 
2022, včetně Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium od poskytovatele 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (Příloha 1). Pro 
případné druhé kolo přijímacího řízení je pro odevzdání e-přihlášek stanoven termín 15. 8. 2022. 

 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI stanovuje podle § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, tyto další podmínky pro přijetí ke studiu: 

− odpovídající znalosti z biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia. K jejich ověření je 
třeba absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností Scio, s.r.o. 
(www.scio.cz). Fakulta bude akceptovat výsledky testů z Biologie a Chemie (včetně slovenských 
variant Biológia a Chémia) absolvovaných v termínech organizovaných společností Scio v měsících 
duben a květen 2022. Výsledky testů předává fakultě společnost Scio, uchazeč musí mít se 
společností Scio sjednán souhlas s předáním výsledků testů fakultě. 

− ke studiu nemůže být přijat uchazeč, který získal v některém z obou testů percentil menší než 35. 
Jako rozhodující bude brán vždy nejlepší výsledek, pokud se uchazeč účastní testů ve více 
termínech. Hodnota percentilu bude přepočítána na body (Příloha 2). 

− prospěch ze střední školy, který je hodnocen pomocí bodů podle vysvědčení ze střední školy za 1., 
2., 3. (závěrečné vysvědčení) a 4. ročník studia (pololetní vysvědčení), u víceletých středních škol je 
hodnocen prospěch za poslední 4 ročníky studia. Prospěch ze střední školy musí být doložen 
naskenovanými kopiemi vysvědčení v e-přihlášce. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na více 
studijních programů Fakulty veterinární hygieny a ekologie, doloží kopie těchto vysvědčení  
k e-přihlášce pro každý studijní program. Maximální celkový počet získaných bodů za prospěch ze 
střední školy je 20 (Příloha 2). 

− bez vykonání Národních srovnávacích zkoušek z Biologie a Chemie (resp. Biológie a Chémie) budou 
přijati uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených 
ročníků studia a současně složili maturitu z českého jazyka. Tato podmínka neplatí pro uchazeče, 
který již na FVHE VETUNI příslušný studijní program neúspěšně studoval. Tento uchazeč je povinen 
Národní srovnávací zkoušky z Biologie i Chemie (resp. Biológie a Chémie) absolvovat. 

http://www.scio.cz/
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− ke studiu nelze přijmout uchazeče, který je v akademickém roce 2021/2022 studentem příslušného 
studijního programu (včetně studentů s přerušeným studiem). 

− bez vykonání Národních srovnávacích zkoušek z Biologie a Chemie (resp. Biológie a Chémie) budou 
přijati uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2021/2022 v rámci Národních srovnávacích 
zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi 
Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 75. V tomto případě uchazeč 
získává nejvyšší možný počet bodů. Výsledky testů odevzdává fakultě společnost Scio, uchazeč musí 
mít se společností Scio sjednán souhlas s předáním výsledků testů fakultě. 

− při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i doložené aktivity nad rámec 
středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky studijního programu. 
Za tuto aktivitu lze získat na základě posouzení děkankou od 0 do 20 bodů podle významnosti 
(Příloha 3). Akceptovány budou pouze podklady předané na studijní oddělení FVHE nejpozději do 
3. 6. 2022. 

− podmínkou pro přijetí je uhrazení poplatku 300,- Kč za přijímací řízení, který je splatný ke dni podání 
přihlášky. Nedoložení podkladů k přijímacímu řízení (resp. neúčast na Národních srovnávacích 
zkouškách) není důvodem k vrácení poplatku. 

 
Nejvyšší možný počet bodů je 120 (max. 80 bodů za oba testy, max. 20 bodů za studijní prospěch 
a max. 20 bodů za aktivity nad rámec středoškolského studia). 
 
Pro akademický rok 2022/2023 se stanovuje nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku 
studia na 96. 
 
Každý uchazeč, jehož e-přihláška bude fakultou zařazená do přijímacího řízení (tzn. kompletní 
e-přihláška se všemi přílohami a potvrzením o zaplacení poplatku), má možnost: 

− zúčastnit se zkoušky z Přírodních věd (dvojice zkoušek Biologie a Chemie, resp. Biológia a Chémia) 
za zvýhodněnou cenu (zkoušky ve variantě Mini), pokud obě zkoušky složí v jednom termínu. 

Poukaz nebude vygenerován uchazečům přijatým fakultou bez vykonání Národních srovnávacích 
zkoušek z Biologie a Chemie (resp. Biológie a Chémie), tzn. těm, kteří dosáhli průměrného prospěchu 
do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitu z českého jazyka. 
 
Splnění podmínek pro přijetí uchazečů ke studiu bude ověřeno 30. 6. 2022. Pro přijetí ke studiu je 
rozhodující pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů a stanovený limit 
počtu přijímaných studentů. 
 
Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Proti rozhodnutí 
se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Uchazeč má právo nahlížet do spisu na 
studijním oddělení fakulty po oznámení rozhodnutí. 
 
V Brně dne 26. října 2021 
 
 

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 
děkanka FVHE VETUNI 

 
 
Příloha č. 1: Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče 
Příloha č. 2: Přepočet percentilů na body, Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy 
Příloha č. 3: Ohodnocení mimořádných aktivit uchazečů o studium  
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Příloha č. 1 
 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 
na FVHE VETUNI Brno 

 
 
 
 

Prohlášení posuzované osoby: 
Prohlašuji, že jsem níže podepsanému lékaři/lékařce pravdivě uvedl/a všechny informace 
o svém zdravotním stavu, o případných zdravotních omezeních a o lécích, které užívám, 
a nezamlčel/a jsem žádné důležité skutečnosti, které by měly vliv na toto potvrzení. 
 
 
V  …………………………… dne ……………..… Podpis posuzované osoby ………………………………… 
 
 
Tímto potvrzuji, že výše podepsaný/á uchazeč/ka ………………………………………………………………., 

narozen/a dne ……………………………………………., RČ: …………………………………………………………….…, 

trvalým bydlištěm…………………………………..…………...………………………………………………………………… 

 

je zdravotně způsobilý/á ke studiu v magisterském studijním programu Veterinární hygiena a 
ekologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno, a to zejména 
s ohledem na bezpečnost práce při praktické výuce a při výkonu odborné praxe. Uchazeč/ka 
netrpí žádnou nemocí, stavem nebo vadou ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 271/2012 Sb., 
resp. přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. 
Jiná sdělení: 
 
 
 
 
V ……………………………… dne ………………                      ………………………………………………………… 
               podpis a razítko lékaře* 
 
 
 
 
 
 
 
* posudek vydává dle § 49 odst. 1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, příp. v oboru praktický 
lékař pro děti a dorost  
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Příloha č. 2 
 

Přepočet percentilů na body 
 

Výsledek testu z Biologie a Chemie (resp. Biológie a Chémie) 
– percentil 

počet bodů 

91 a více 40 

81 – 90 35 

71 – 80 30 

61 – 70 25 

51 – 60 20 

41 – 50 15 

35 – 40 10 

méně než 35 0 

 
 
 
 
 

Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy 

 

Průměrný prospěch (1. – 3. ročník závěrečné vysvědčení,  
4. ročník pololetní vysvědčení) 

počet bodů 

1,00 − 1,25 5 

1,26 − 1,50  4 

1,51 − 1,75  3 

1,76 − 2,00  2 

2,01 − 2,50  1 

2,51 a více  0 
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Příloha č. 3 
 

Ohodnocení mimořádných aktivit uchazečů o studium 
 

1. Středoškolská odborná činnost (SOČ) – garantováno MŠMT 
 

Úroveň a umístění počet bodů 

Celostátní kolo SOČ  

    vítěz celostátního kola  18 

    účast v celostátním kole 15 

Krajské kolo SOČ  

1. místo v krajském kole  15 

2. místo v krajském kole  14 

3. místo v krajském kole  13 

účast v krajském kole 10 
 

2. Olympiády (chemie, biologie) – garantováno MŠMT 

 (ekologie) – garantováno Sdružením mladých ochránců přírody a MŠMT 
 

Úroveň a umístění počet bodů 

Celostátní kolo olympiády   

    vítěz celostátního kola  20 

    účast v celostátním kole 18 

Krajské kolo  

1. místo v krajském kole  18 

2. místo v krajském kole  17 

3. místo v krajském kole  16 

účast v krajském kole 12 
 

3. Odborné práce 

publikace v odborném časopise (ve vztahu k oboru studia) 5 bodů 

 

4. Národní srovnávací zkoušky SCIO  

účast v NSZ OSP/VŠP umístění udaného percentilem 70 až 74,9 20 bodů 

účast v NSZ OSP/VŠP umístění udaného percentilem 65 až 69,9 15 bodů 

 

5. Jiné aktivity 
Uchazeči mohou být přiděleny body za další aktivity ve vztahu ke studijnímu programu na 
základě doporučení pedagogické komise a rozhodnutí děkanky. 


