DŮLEŽITÉ INFORMACE (termíny, poplatky, povinné přílohy) PRO UCHAZEČE O
STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
1. Uvedené informace jsou „VELMI STRUČNÝM PŘEHLEDEM“ z platných podmínek
přijetí ke studiu na Zahradnické fakultě MENDELU se zahájením studií v září 2022 (ZS
2022/2023)
2. Všechny termíny a další podmínky specifikované v podmínkách přijetí k bakalářskému
a navazujícímu magisterskému studiu jsou závazné a jejich nesplnění může mít za
důsledek zastavení přijímacího řízení.
3. Dříve než vyplníš přihlášku, doporučujeme seznámit se s podmínkami přijímacího
řízení.
4. Přihlášku ke studiu vyplň v systému, vytiskni a podepiš obě strany!!!
5. Pokud nebudeš mít na vytištěné přihlášce potvrzené známky střední školou, máš
možnost společně s podepsanou přihláškou zaslat oboustranně okopírované vysvědčení
1. - 4. ročníku ze střední školy (nebo ta vysvědčení, která na přihlášce uvádíš), které
nemusí být úředně ověřené.
6. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení
není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k
předložení dokladu vyzve studijní referentka).
7. Přihlášky se všemi náležitostmi (povinné přílohy) zasílej poštou. Přihlášku na obálce
označ slovem „PŘIHLÁŠKA BC“. Tímto označením bude přihláška doručena rychleji
ke studijní referentce.
Adresa:

MENDELU Brno
Zahradnická fakulta
Studijní oddělení
II. kolo přijímacího řízení – Bc.
Valtická 337
691 44 Lednice

Po doručení přihlášky na studijní oddělení, bude přihláška zkontrolována, a následně
v systému uvidíš (zjistíš), že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude
zařazena do přijímacího řízení.
Pokud se zjistí nedostatky v přihlášce, budeš kontaktován na emailovou adresu, kterou
jsi uvedl v přihlášce, s uvedením nedostatků a termínem pro jejich odstranění. Sleduj
proto svoji emailovou poštu.
8. Termín podání přihlášky:
Bakalářské studijní programy:
a) elektronická přihláška – 15. 7. 2022
b) vytištěná a podepsaná přihláška, včetně povinných příloh – do 15. 7. 2022 (razítko
poštovní doručovací služby musí být s datem odeslání do 15. 7. 2022 včetně!)
c) povinné přílohy:







údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy potvrzené ředitelstvím školy; pokud
uchazeč střední školu absolvoval v předcházejících letech, může prospěch
doložit kopiemi ročníkových vysvědčení – do 15. 7. 2022.
ověřená kopie maturitního vysvědčení; pokud jím uchazeč v době podání
přihlášky nedisponuje, je povinen dodat na studijní oddělení fakulty nejpozději
v den zápisu do studia – 7. 9. 2022
uchazeč – cizinec, kterému byla podle zákona č. 65/2022 poskytnuta dočasná
ochrana (např. uchazeč ukrajinské státní příslušnosti) dokládá dosažené
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou formou čestného prohlášení (čestné
prohlášení může být doplněno jakýmkoliv dokladem prokazujícím, že uchazeč
se účastnil středoškolského vzdělávání). Čestné prohlášení je ke stažení – ZDE.

9. Poplatek za přijímací řízení:
Bakalářské studijní programy:
a) Zahradnické inženýrství, Floristická tvorba, Realizace a správa zeleně – 450 ,- Kč
(poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. 7 2022),
b) od poplatků specifikovaných v odstavcích 9a) jsou osvobozeni uchazeči – cizinci,
kterým byla v souladu se zákonem 65/2022 poskytnuta dočasná ochrana (např.
uchazeč ukrajinské státní příslušnosti).
10. Povinné přílohy (dokumenty) přihlášky:
Bakalářské studijní programy:
a) údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy potvrzené ředitelstvím školy; pokud
uchazeč střední školu absolvoval v předcházejících letech, může prospěch doložit
kopiemi ročníkových vysvědčení – do 15. 7. 2022
b) ověřená kopie maturitního vysvědčení; pokud jím uchazeč v době podání přihlášky
nedisponuje, je třeba kopii dodat na studijní oddělení fakulty nejpozději v den
zápisu do studia dne 7 9. 2022.
c) zahraniční uchazeči

uchazeč/absolvent zahraničního středoškolského vzdělání se řídí pokyny
uvedenými ZDE.

zahraniční uchazeč o studium bakalářských studijních programů realizovaných
v českém jazyce (studijní programy: Zahradnické inženýrství, Floristická tvorba,
Krajinářská architektura, Realizace a správa zeleně) je povinen doložit doklad
o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 Evropského
referenčního rámce pro jazyky (mimo uchazeče slovenské státní příslušnosti).

uchazeč – cizinec, kterému byla podle zákona č. 65/2022 poskytnuta dočasná
ochrana (např. uchazeč ukrajinské státní příslušnosti) dokládá dosažené
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou formou čestného prohlášení (čestné
prohlášení může být doplněno jakýmkoliv dokladem prokazujícím, že uchazeč
se účastnil středoškolského vzdělávání). Čestné prohlášení je ke stažení – ZDE.

