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Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu  
Veterinární asistence  

studovaného v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“), 
Fakulta veterinárního lékařství zveřejňuje tyto podmínky přijetí do bakalářského studijního 
programu Veterinární asistence: 
 
1) Základní podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního 
odborného vzdělání s maturitní zkouškou – ustanovení § 48 odst. 1 zákon o vysokých 
školách. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve 
středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední 
škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž 
ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje 
splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou způsobem podle § 48 
odst. 4 zákona o vysokých školách.  
 
2) Dalšími podmínkami přijetí ke studiu jsou: 
 

a) Uchazeč podá elektronicky přihlášku, dostupnou na:  
https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec nejpozději do 24. 6. 2022. V případě 
nenaplnění kapacity studijního programu po tomto termínu proběhne další kolo přijímacího 
řízení, v termínu od 1. 7. 2022 do 27. 7. 2022. 
Jiné formy přihlášení ke studiu nejsou akceptovány.  
Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto náležitosti: jednotlivá vysvědčení (dle přílohy č. 1), 
certifikáty a diplomy pro ověření případných mimoškolních aktivit, lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti ke studiu pro program Veterinární asistence (posuzujícím lékařem je 
lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství 
pro děti a dorost) (viz příloha č. 2), maturitní vysvědčení a potvrzení o úhradě 
administrativního poplatku. Tyto přílohy uchazeč připojí ve formátu pdf/jpg k přihlášce, 
nejpozději do dne uzávěrky e-přihlášek, tj. do 24. 6. 2022, v případě konání druhého kola do 
27. 7. 2022. 
Veškeré výše uvedené dokumenty v originále nebo jejich úředně ověřené kopie, včetně 
úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení pak uchazeč předloží nejpozději v den 
konání zápisu do 1. ročníku, lze je také doručit osobně nebo prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb na adresu studijního oddělení Fakulty veterinárního lékařství (dále jen 
FVL): FVL VETUNI, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno. 
Fakulta je oprávněna uchazeče vyzvat k odstranění vad přihlášky. Pokud nebudou vady v 
předepsané lhůtě odstraněny, fakulta přijímací řízení zastaví. 
 

b) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 300 Kč. Poplatek se hradí převodem, 
bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu Veterinární univerzity Brno. 

https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/uchazec
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Platební údaje uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu. Poplatek nelze platit v 
hotovosti. Poplatek je potřeba uhradit nejpozději do 24. 6. 2022, resp. do 27. 7. 2022, 
v případě konání druhého kola.  
 

 
c) Děkan může na základě žádosti uchazeče, doložené ověřenými kopiemi vysvědčení, 
rozhodnout o přijetí u uchazečů, kteří dosáhli za pololetní vysvědčení posledního ročníku 
střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy průměrného 
prospěchu 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči 
získávají v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 140. Tato 
možnost získání maxima bodů neplatí pro uchazeče, který již byl studentem fakulty a jehož 
studium bylo podle § 56 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona o vysokých školách ukončeno.  
 
d) V případě hodnocení mimoškolních aktivit uchazeč připojí oficiální doklad ve formátu 
pdf/jpg jako přílohu přihlášky nejpozději v den lhůty pro podání přihlášky, u zápisu předloží 
s dalšími doklady také úředně ověřenou kopii diplomu nebo certifikátu o absolvování 
aktivity. Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy, maturity z předmětu Biologie a 
mimoškolních aktivit je uvedeno v příloze č. 1 těchto podmínek. 
 
Na základě celkového počtu bodů, získaných uchazeči, bude sestaveno pořadí uchazečů. Ke 
studiu budou přijímáni uchazeči podle tohoto pořadí. Pro přijetí je rozhodné umístění v 
pořadí uchazečů podle celkového dosaženého počtu bodů. Uchazečům, kteří se umístili v 
pořadí do místa určeného přijímací komisí, bude zasláno rozhodnutí děkana o přijetí a budou 
pozváni k zápisu ke studiu. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, jako 
má uchazeč na posledním stanoveném místě maximální kapacity, je přijata celá skupina s 
tímto počtem bodů. 
Pro akademický rok 2022/2023 se přijímá nejvýše 48 uchazečů. 
 
   
V Brně dne 17. 5. 2022      
 
 
 
 

       doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., v. r. 
                                   děkan  


