VŠB – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí do studijního programu
„Odpadové hospodářství a úprava surovin“ bakalářského studia na Hornicko-geologické fakultě
VŠB - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2019/2020
Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1. 6. 2019 přijímací řízení pro studium
bakalářského studijního programu „Odpadové hospodářství a úprava surovin“ v konzultačních
střediscích Ostrava a Most v akademickém roce 2019/2020.
1 Bakalářské studijní programy
1.1 Konzultační střediska
U studijních programů vyučovaných v českém jazyce se poplatek spojený se studiem na
Hornicko-geologické fakultě neplatí. U studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce
se platí poplatek spojený se studiem ve smyslu § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů € 3500
za akademický rok.
1.1.1 Konzultační středisko Ostrava
• Odpadové hospodářství a úprava surovin (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v
prezenční nebo (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia;
1.1.2 Konzultační středisko Most
• Odpadové hospodářství a úprava surovin (výuka v českém jazyce) v kombinované
formě studia;
Hornicko-geologická fakulta nabízí studium rovněž uchazečům se specifickými potřebami. Konkrétní
studijní program je nutné předem konzultovat s garantem programu.
1.2 Způsob a podmínky podání přihlášky k bakalářskému studiu
Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená
podepsaná a zaplacená verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení HGF. Není potřebné
potvrzení přihlášky na střední škole. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie maturitního
vysvědčení. U kombinované formy studia vč. doložení strukturovaného životopisu prokazujícím
nezbytnou 3-letou odbornou praxi (v hlavním pracovním poměru). Uchazeči, kteří vykonávají
maturitní zkoušku v akademickém roce 2018/2019, doručí úředně ověřenou kopii maturitního
vysvědčení do 5 dní ode dne jeho převzetí na studijní oddělení HGF.
Termín pro podání přihlášky včetně všech jejich náležitostí je 20. 8. 2019.
Pokud bylo vzdělání dosaženo v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je nutno dodat doklad o
zákonem požadovaném vzdělání včetně dokladu o uznání vzdělání v ČR:
- Ke studiu v bakalářských studijních programech dosažení úplného středního nebo úplného středního
odborného vzdělání. Uznání provádí Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele podle §108
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání
rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Dokladem o uznání je
Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního
vysvědčení v České republice („nostrifikace“). (http://www.msk.cz/skolstvi/navody.html?n=12).
Uchazeč je povinen prokázat schopnost studia ve zvoleném jazyce. V případě studia v českém jazyce
je dostačující doložit maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jinak musí uchazeč
doložit certifikát prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 (https://www.vsb.cz/712/cs/cestinapro-cizince/). V případě studia v anglickém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z
anglického jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost anglického jazyka na
úrovni B1 (např. TOEFL nebo IELTS).
Podmínkou pro přijetí na kombinovanou formu studia je odborná praxe (v hlavním pracovním
poměru) minimálně 3 roky.
V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti fakulta nevyžaduje. U některých studijních programů může
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však být v průběhu studia pro některé předměty požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
k jejich absolvování.
V případě nenaplnění mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.
Jestliže bude překročen limitní počet uchazečů na studijní program, fakulta si vyhrazuje právo nabídky
jiného nenaplněného studijního programu.
1.2.1 Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Administrativní poplatek, za úkony spojené s přijímacím řízením, činí 500 Kč (CZK) dle Statutu
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný.
Včas neuhrazený poplatek činí přihlášku neplatnou. Poplatky banky plátce i banky příjemce jdou k tíži
účtu plátce (jako dispozici s poplatky u plateb prostřednictvím mezibankovní sítě SWIFT je třeba
zadat platbu typu OUR).
Administrativní poplatek zašlete na účet:
•
•
•
•
•
•
•

Název účtu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Číslo účtu: 100954151/0300
Variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci přihlášky
Konstantní symbol: 0558
Banka: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava-Poruba, Hlavní třída 703, 708 39 Ostrava-Poruba
Údaje pro provedení platby ze zahraničí:
- IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151
- BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP
Dispozice s poplatky u plateb prostřednictvím mezibankovní sítě SWIFT: OUR

1.3 Popis přijímacího řízení pro bakalářské studium
Fakulta bude přijímat uchazeče na jednotlivé studijní programy HGF. Seznam studijních programů
HGF je také uveden v Nabídce studia na akademický rok 2019/2020, která je zveřejněna na
www.hgf.vsb.cz vč. limitního počtu přijímaných uchazečů na jednotlivé studijní programy HGF.
Podstatou přijímacího řízení je posouzení předpokladů uchazeče o studium zvoleného studijního
programu Hornicko- geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Významnou součástí přijímacího řízení je vyhodnocení studia na střední škole, ověření schopnosti
uchazeče studovat ve vyučovacím jazyce studijního programu a úspěšné vykonání přijímacích testů.
Skutečnosti dokládající předpoklady ke studiu: studijní průměry ze střední školy, výsledky maturitní
zkoušky a výsledky přijímacích testů.
1.3.1 Způsob hodnocení výsledků studia na střední škole
Významnou součástí přijímacího řízení je vyhodnocení studia na střední škole, ověření schopnosti
uchazeče studovat ve vyučovacím jazyce studijního programu a úspěšné vykonání obou přijímacích
testů. Skutečnosti dokládající předpoklady ke studiu: studijní průměry ze střední školy, výsledky
maturitní zkoušky. Výsledky ze střední školy jsou hodnoceny na základě průměrů dosažených v
posledních čtyřech ročnících střední školy (výroční vysvědčení) s výjimkou uchazečů, kteří budou v
běžném roce maturovat - u nich je v posledním ročníku započítán průměr z pololetního vysvědčení).
1.3.2 Písemný přijímací test
Uchazeč, který splnil výše uvedené podmínky v bodě 1.2, musí vykonat přijímací test z matematiky a
všeobecného přehledu. Při testu ze všeobecného, přehledu musí uchazeč prokázat všeobecné znalosti z
oblasti přírodních věd, zeměpisu a společenských věd, současného politického dění u nás i ve světě.
K těmto přijímacím testům je uchazeč pozván písemně dopisem odeslaným na adresu uvedenou v
přihlášce ke studiu. Pozvánka musí být odeslána nejméně 10 dnů před konkrétním termínem konání
přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky mohou být za splnění stanovených podmínek děkanem fakulty
prominuty viz. 1.3.3 Prominutí přijímacích testů.
Přijímací testy se konají v jednom dni.
U tohoto přijímacího řízení bude stanoven termín příjímacích testů v období od 7. do 14. září 2019.
Přijímací testy se budou konat v areálu VŠB - TU Ostrava (17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba) a
zároveň také v Institutu kombinovaného studia Most, Budovatelů 2532, 434 01 Most.
Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím testům bez omluvy, nebo není-li jeho omluva přijata děkanem
fakulty, nebude ke studiu přijat. Je-li omluva děkanem fakulty přijata, oznámí se uchazeči náhradní
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termín přijímacích testů. K přijímacím testům se nemusí dostavit ti uchazeči, kterým budou přijímací
testy prominuty.
1.3.3 Prominutí přijímacích testů
Přijímací testy budou děkanem fakulty prominuty uchazečům za těchto podmínek:
- vykonání úspěšné maturitní zkoušky z matematiky nebo fyziky, nebo
- dosažení celkového studijního průměru ze všech předmětů (mimo výsledků maturity) ze střední
školy do 2,5 (včetně), nebo
- dosažení hodnocení 40 percentil a výše v Národní srovnávací zkoušce z obecných studijních
předpokladů, prováděné společností SCIO (www.scio.cz/). Hodnocení je nutné doložit certifikátem.
V případě prominutí přijímacích testů je o této skutečnosti uchazeč písemně informován.
1.3.4 Obecná ustanovení o přijímacích testech
Přijímací test je povinen uchazeč vykonat samostatně a je povinen akceptovat konkrétní zadání.
Během přijímacího testu smí uchazeč, mimo psacích pomůcek, používat jen pomůcky povolené pro
test z příslušného předmětu. Upozorňujeme uchazeče, že použití jakýchkoli nestandardních postupů
(např. mobilních telefonů a obdobných komunikačních prostředků, jiné webové aplikace, „taháky“
apod.) v průběhu testů se považuje za hrubé porušení podmínek přijímacího řízení a povede
k vyloučení uchazeče z přijímacího řízení! Při příchodu k přijímacímu testu a na požádání i v jejím
průběhu je uchazeč povinen prokázat pověřeným pracovníkům fakulty svou totožnost občanským
průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Pokud uchazeč nedodrží podmínky pro průběh přijímacího
testu, potom je její výsledek hodnocen jako nevyhovující.
Pořadí uchazečů s evidenčním číslem přihlášky uchazeče a s výsledky přijímacích testů bude
zveřejněno na www.hgf.vsb.cz.
1.3.5 Přijímací test ze všeobecného přehledu
Při testu musí uchazeč prokázat všeobecné znalosti z oblasti přírodních věd, zeměpisu a společenských
věd, současného politického dění u nás i ve světě.
Test je sestaven celkem z 20 otázek. U každé otázky uchazeč ze čtyř možných odpovědí vyznačí jednu
správnou.
Způsob hodnocení:
- každá správná odpověď: 1 bod,
- maximální počet bodů : 20 bodů,
- minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímacího testu ze všeobecného přehledu: 4 body.
Na zpracování testu má uchazeč 30 minut.
1.3.6 Přijímací test z matematiky
Test má celkem 20 příkladů. U každého příkladu uchazeč ze čtyř možných odpovědí vyznačí jednu
správnou.
Způsob hodnocení: 0 ÷ 5 bodů za příklad, tj. 0 ÷ 100 bodů za test.
Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímacího testu z matematiky je 20 bodů.
Na zpracování testu má uchazeč 90 minut. Povoleny jsou psací pomůcky, Matematicko-fyzikální tabulky.
Příklady pro přijímací test jsou sestaveny z následujících okruhů:
 množiny a množinové operace,
 základní početní operace,
 úpravy algebraických výrazů,
 řešení rovnic a nerovnic,
 definiční obory funkcí,
 grafy a vlastnosti funkcí,
 procenta,
 planimetrie,
 stereometrie,
 analytická geometrie v rovině.
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1.4 Vyhodnocení pořadí uchazečů o studium
U uchazečů, kteří mají prominuty přijímací testy, bude vytvořeno jejich pořadí dle celkového
aritmetického studijního průměru ze všech předmětů (mimo výsledků maturity) ze střední školy
do 2,5 (včetně), zaokrouhleného na dvě desetinná místa. Na dalších místech se umístí uchazeči, kteří
vykonali písemné přijímací testy, a to v pořadí podle počtu dosažených bodů. V případě stejné
hodnoty u několika uchazečů zároveň se pořadí určí podle průměrného prospěchu uchazeče na střední
škole. Pro každý studijní program se toto pořadí stanovuje samostatně.
Podmínky a hodnocení přijímacích testů, včetně vzorových příkladů, jsou uvedeny na
https://www.hgf.vsb.cz/.
O přijetí ke studiu ve studijních programech na Hornicko-geologické fakultě rozhoduje děkan
Hornicko-geologické fakulty. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro bakalářské studium musí
být vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Rozhodnutí musí obsahovat
odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí podle § 50 odst. 7 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. U nedoručitelných
rozhodnutí se za náhradní doručení považuje vyvěšení na úřední desce fakulty po dobu 15 dnů.
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
1.5 Kontakt k doručení dokladů pro přijímací řízení
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,
HGF - studijní oddělení,
17. listopadu 15,
708 33 Ostrava - Poruba
2. Přijetí na žádost uchazeče
Přijímání ke studiu na programy Hornicko-geologické fakulty je zahájeno na žádost uchazeče, jedná-li
se o uchazeče podle čl. 8 odst. 6 Statutu VŠB - TUO.
Požádat o přijetí na žádost uchazeče do studijního programu uskutečňovaného na HGF lze nejdříve po
úspěšném ukončení prvního semestru studia.
2.1 Zahájení přijímacího řízení na žádost uchazeče
Uchazeči, kteří studují na jiných fakultách VŠB – TUO, případně na jiných vysokých školách
(čl. 8 odst. 6 Statutu VŠB – TUO), podávají žádost o přijetí ke studiu na HGF ve formě řádně
vyplněné přihlášky ke studiu podle odstavce 1.2 a 1.3, k přihlášce připojí:
• písemnou žádost o zahájení přijímacího řízení na žádost uchazeče s uvedením studijního
programu, který chtějí v jeho rámci studovat, spolu s uvedením formy studia,
• úředně ověřený výpis absolvovaných předmětů v dosavadním studiu, potvrzení o studiu na
fakultě (vysoké škole), kde je dosud studentem,
• potvrzení příslušné fakulty (vysoké školy), ze které chce student přestoupit na HGF, o
splnění podmínek dosavadního studia a možnosti i nadále pokračovat ve studiu na této
fakultě (vysoké škole),
•
•

doklad o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
doklad opodstatňující zahájení přijímacího řízení na žádost uchazeče.

2.2 Rozhodnutí o povolení přijetí na žádost uchazeče
O povolení přijetí na žádost uchazeče rozhoduje děkan fakulty na základě posouzení dosavadních
výsledků studia. Přihlédnout je možné i k výsledkům přijímací zkoušky na vysokou školu a k vyjádření
garanta programu. Při rozhodování vezme v úvahu i nejvyšší počet přijatých studentů pro příslušný
studijní program nebo stanovený nejvyšší počet studentů v příslušném ročníku studijního programu.
2.3 Oznámení o zápisu do studia
Po zápisu uchazeče, kterému bylo povoleno přijetí na žádost uchazeče do studia na HGF, je o této
skutečnosti studijním oddělením HGF zasláno písemné oznámení fakultě (vysoké škole), kde student
před přijetím studoval.
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3 Závěr
Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok
2019/2020 byly schváleny v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava dne 31. 5. 2019.
Ostrava, 31. 5. 2019

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
děkan Hornicko-geologické fakulty
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