č.j. JU/09/00392/19

Vodňany, 3.4.2019

Opatření děkana č. 9/2019
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí
ke studiu pro akademický rok 2019/2020
Na základě § 48 až 50 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, vyhlašuji pravidla pro
2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v následujících studijních
oborech:
Bakalářský SP
Zootechnika B4103
Ekologie a ochrana prostředí B1601
Navazující magisterský SP
Zemědělská specializace N4106

Bakalářský SO
Rybářství
Ochrana vod
Navazující magisterský SO
Rybářství a ochrana vod

Forma studia
Prezenční a kombinovaná
Prezenční
Forma studia
Prezenční a kombinovaná

Vysvětlivky: SP – studijní program; SO – studijní obor

1. Obecná ustanovení




Bakalářský studijní obor Rybářství lze studovat v prezenční či kombinované formě
v jazyce českém, standardní doba studia je tři roky.
Bakalářský studijní obor Ochrana vod lze studovat v prezenční formě v jazyce
českém, standardní doba studia je tři roky.
Navazující magisterský studijní obor Rybářství a ochrana vod lze studovat v
prezenční či kombinované formě v jazyce českém, standardní doba studia činí dva
roky.

Ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských oborů může být přijat
uchazeč, který nejpozději do 31. 07. 2019 odeslal či odevzdal na studijní pracoviště
Fakulty rybářství a ochrany vod přihlášku ke studiu, a to:
a) občan ČR, jiného členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, který splní
podmínky uvedené dále v tomto rozhodnutí;
b) občan jiného státu, který musí vedle splnění podmínek uvedených dále v tomto
rozhodnutí vyhovět podmínkám stanoveným zvláštními předpisy pro studium
cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.
Přihlášky ke studiu se přijímají na předepsaných tiskopisech nebo elektronicky ve
stanoveném termínu. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách FROV
JU (www.frov.jcu.cz), v sekci „Pro zájemce o studium“. Přihlášku je možno vyplnit
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rovněž
v on-line
aplikaci
na
stránkách
Jihočeské
univerzity:
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska. Poplatek za úkony spojené
s přijímacím řízením ve výši 500 Kč musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to
nejlépe bankovním převodem nebo složenkou na:
 Číslo účtu: 104725778/0300
 Banka: ČSOB a.s., České Budějovice
 IBAN při platbě ze zahraničí: CZ2003000000000104725778
 BIC při platbě ze zahraničí: CEKOCZPP
 variabilní symbol: 6020109
 konstantní symbol: 378 při platbě bankovním převodem, 379 při platbě složenkou
 specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka nebo datum narození ve
formátu DDMMRRRR u uchazečů bez rodného čísla
V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za
přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek
složenky apod.).
V přihlášce ke studiu na vysoké škole je nutné uvést název studijního oboru. Pokud se
uchazeči hlásí na více oborů (resp. forem studia), jsou povinni podat na každý studijní
obor a formu studia (prezenční, kombinovaná) samostatnou přihlášku.
Uchazeči se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či omezujícím
chronickým onemocněním) musejí tuto skutečnost uvést v přihlášce a své omezení
stručně popsat. Uchazeči se specifickými potřebami mají právo využít při přijímací
zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných
univerzitou. Uchazeč se specifickými potřebami, který chce využívat služeb centra,
musí v přihlášce tuto skutečnost uvést, v případě elektronické přihlášky zaškrtnout
možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky budou tito uchazeči
kontaktováni pracovníky Centra podpory studentů se specifickými potřebami a budou
informováni o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách
centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky
(+420 389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby
studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.
Součástí přihlášky jsou dle stupně a formy zvoleného studia i:
 Originál nebo úředně ověřené kopie požadovaných vysvědčení (viz níže) ze střední
školy (při podání přihlášky na předepsaném tiskopise) nebo skeny originálů
vysvědčení zaslané jako příloha přihlášky (při podání přihlášky přes on-line aplikaci)
– platí pro uchazeče o bakalářské studium. V případě dokládání originálu
dokumentu je potřeba předložit jej osobně na příslušném studijním pracovišti.
 Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšně ukončeném
středoškolském vzdělání – platí pro uchazeče o bakalářské studium v případech,
kdy student dokončil středoškolské vzdělání před rokem 2019. Uchazeči maturující
v roce 2019 doloží doklad o dokončeném středoškolském vzdělání neprodleně po
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jeho obdržení, nejpozději však do data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na
zahraniční střední škole předloží uchazeč do doby zápisu dokument o závěrečné
zkoušce rovnocenné maturitě, nostrifikovaný podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. V případě dokládání
originálu dokumentu je potřeba předložit jej osobně na příslušném studijním
pracovišti.
Strukturovaný životopis uchazeče – platí pro uchazeče o kombinovanou formu
studia.
Motivační dopis o zvýšení kvalifikace – platí pro uchazeče o kombinovanou formu
studia.
Doporučení zaměstnavatele ke studiu uchazeče – platí pro uchazeče o
kombinovanou formu studia. Tento dokument není povinný, ale může k němu být
přihlíženo při přijímacím řízení.
Originál nebo úředně ověřená kopie diplomu o úspěšně ukončeném bakalářském
studiu nebo vyšším stupni studia (např. magisterském) – platí pro uchazeče o
navazující magisterské studium, kteří dokončili bakalářské studium před rokem
2019. Uchazeči, kteří dokončí bakalářské studium v roce 2019, doloží doklad o
ukončení bakalářského studia neprodleně po jeho obdržení, nejpozději však do
data zápisu ke studiu. V případě absolutoria na zahraniční vysoké či vyšší odborné
škole předloží uchazeč do doby zápisu doklad o rovnocennosti zahraničního studia
a diplomu se studiem v některém bakalářském studijním programu akreditovaném
na některé vysoké škole v ČR, vydaný příslušnou vysokou školou v ČR jako
rozhodnutí jejího rektora, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. V případě
dokládání originálu dokumentu je potřeba předložit jej osobně na příslušném
studijním pracovišti.

Všechny přílohy s výjimkou dokumentů ověřujících dosažené vzdělání mohou být
v případě podávání přihlášky prostřednictvím on-line aplikace doručeny jako
elektronická příloha (e-mailem na adresu studijního pracoviště).
Pokud bude mít přihláška formální nedostatky, vyzve studijní pracoviště písemně
takové uchazeče k jejich odstranění. V případě, že závažné formální nedostatky
nebudou odstraněny do 9. 08. 2019, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího
řízení. Žadatelé odpovídají za správnost uvedených údajů v přihlášce. Pokud uchazeč
uvede v přihlášce nesprávné údaje, může být rovněž vyřazen z přijímacího řízení nebo
mu nebude umožněn zápis ke studiu na FROV JU. Z důvodu krátké doby mezi
zpracováním přihlášek a rozhodnutím o přijetí je nezbytné, aby uchazeči uvedli svůj
e-mailový nebo telefonický kontakt.
Uchazeči, kteří nebudou v prvním kole přijímacího řízení přijati do zvoleného studijního
oboru z důvodu nízkého počtu zájemců, mohou písemně požádat studijní pracoviště o
zařazení přihlášky z prvního kola do 2. kola přijímacího řízení bez nutnosti vyplňovat
novou přihlášku a placení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
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Přihlášky ke studiu na předepsaných tiskopisech a/nebo povinné přílohy, které nelze
zaslat elektronicky, zasílejte na adresu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury a ochrany vod, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05 České Budějovice

2. Přijímací řízení
Bakalářské studium – všechny obory, prezenční forma studia
Žadatelé jsou přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. V případě, že bude počet uchazečů
vyšší než počet přijímaných studentů stanovený děkanem FROV JU, budou uchazeči
přijímáni na základě pořadí určeného celkovým průměrem ze studijních průměrů
jednotlivých vysvědčení (od nejnižšího po nejvyšší). Podmínkou pro přijetí je tedy
umístění se v pořadí přijímaných studentů. U všech uchazečů je celkový studijní průměr
počítán z výročních vysvědčení za poslední 4 ročníky studia na střední škole. Toto platí
i v případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky
studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude zařazen na poslední místo v
pořadí. Celkový průměr bude počítán na dvě desetinná místa. Do pořadí přijímaných
studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným průměrem jako poslední
přijatý uchazeč.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další
podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky
pro přijetí (týká se uchazečů maturujících v roce 2019), budou informováni, že se
umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek
pro přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou
přijati ke studiu.
Bakalářské studium – studijní obor Rybářství, kombinovaná forma studia
Žadatelé jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. V případě, že bude počet uchazečů
vyšší než počet přijímaných studentů stanovený děkanem FROV JU, budou uchazeči
přijímáni na základě pořadí sestaveného na základě pořadí uchazečů dle jejich výsledků
ze studia na střední škole a bodového hodnocení přiděleného přijímací komisí.
Pořadí uchazečů dle výsledků na střední škole bude stanoveno podle celkového
průměru (od nejmenšího po nejvyšší) ze studijních průměrů jednotlivých vysvědčení
na konci čtyř posledních ročníků střední školy před získáním maturity. Toto platí i v
případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky studia
za poslední 4 roky studia na střední škole, bude zařazen v této části hodnocení na
poslední místo v pořadí. Průměr bude počítán na dvě desetinná místa. Uchazeči se
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stejným průměrem budou mít stejné pořadí. Další uchazeči pak až pořadí odpovídající
jejich skutečnému pořadí seřazených uchazečů (např. budou-li mít dva uchazeči 3.
pořadí, bude další pořadí 5.).
Bodové hodnocení v rozsahu 0-30 bodů přidělí komise přijímacího řízení na základě
vyhodnocení údajů o dosavadní praxi uchazeče, kompetencích získaných v průběhu
zaměstnání, jeho motivaci ke zvýšení kvalifikace a doporučení zaměstnavatele. Podle
počtu bodů bude stanoveno pořadí uchazečů. Uchazeči se stejným počtem bodů
budou mít stejné pořadí.
Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno váženým průměrem pořadí z výsledků na
střední škole a bodového hodnocení komise přijímacího řízení. Váha pořadí z výsledků
na střední škole bude 40 % a váha pořadí dle bodů přidělených přijímací komisí bude
60 %. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se
stejným celkovým pořadím jako poslední přijatý uchazeč.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další
podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky
pro přijetí (týká se uchazečů maturujících v roce 2019), budou informováni, že se
umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek
pro přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou
přijati ke studiu.
Navazující magisterské studium – studijní obor Rybářství a ochrana vod, prezenční
forma studia
Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních
oborů Rybářství, Ochrana vod nebo absolventi jiných bakalářských studijních programů
a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího
magisterského oboru.
Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů Rybářství a
Ochrana vod, kteří doloží vážený studijní průměr z celého bakalářského studia (bez
výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou
nejhůře známkou velmi dobře. Bez přijímacích zkoušek budou přijati rovněž všichni
uchazeči v případě, kdy bude počet uchazečů nižší než stanovený počet přijímaných
studentů.
Bude-li počet uchazečů vyšší, než je stanovený počet přijímaných studentů, absolvují
uchazeči, kteří nevyhoví podmínce o přijetí bez přijímacích zkoušek, písemný test. Test
bude obsahovat otázky z následujících předmětů či okruhů akreditovaných
bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod na FROV JU:
 Základy biologie / Základy buněčné biologie (20 otázek)
 Základy hydrochemie (20 otázek)
 Právo v rybářství a vodním hospodářství (15 otázek)
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 Vodní hospodářství (15 otázek)
 Rybářství (10 otázek)
Z výsledku písemné přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí uchazečů podle počtu
získaných bodů. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti uchazeči s nejvyšším
počtem bodů, a to maximálně do počtu přijímaných studentů uvedeného níže (po
odečtení míst obsazených uchazeči přijatými bez přijímacích zkoušek). Do pořadí
přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným pořadím jako
poslední přijatý uchazeč.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další
podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky
pro přijetí (týká se uchazečů, kteří získají bakalářské vzdělání v roce 2019) budou
informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění
všech podmínek pro přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou
přijati ke studiu.
Navazující magisterské studium – studijní obor Rybářství a ochrana vod,
kombinovaná forma studia
Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních
oborů Rybářství, Ochrana vod nebo absolventi jiných bakalářských studijních programů
a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího
magisterského oboru.
Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů Rybářství a
Ochrana vod, kteří doloží vážený studijní průměr z celého bakalářského studia (bez
výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou
nejhůře známkou velmi dobře. Bez přijímacích zkoušek budou přijati rovněž všichni
uchazeči v případě, kdy bude počet uchazečů nižší než stanovený počet přijímaných
studentů.
Bude-li počet uchazečů vyšší, než je stanovený počet přijímaných studentů, absolvují
uchazeči, kteří nevyhoví podmínce přijetí bez přijímacích zkoušek, písemný test. Test
bude obsahovat otázky z následujících předmětů akreditovaného bakalářského oboru
Rybářství na FROV JU:
 Základy biologie (20 otázek)
 Základy hydrochemie (20 otázek)
 Právo v rybářství a vodním hospodářství (15 otázek)
 Vodní hospodářství (15 otázek)
 Rybářství (10 otázek)
Z výsledku písemné přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí uchazečů podle počtu
získaných bodů. Toto pořadí bude mít váhu 60 %. Další pořadí stanoví komise
přijímacího řízení na základě přidělených bodů v rozsahu 0–30 dle vyhodnocení údajů
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o dosavadní praxi uchazeče, kompetencích získaných v průběhu zaměstnání, jeho
motivaci ke zvýšení kvalifikace a doporučení zaměstnavatele. Toto pořadí bude mít
váhu 40 %. Uchazeči se stejným počtem bodů budou mít stejné pořadí. Další uchazeči
pak až pořadí odpovídající jejich skutečnému pořadí seřazených uchazečů (např.
budou-li mít dva uchazeči 3. pořadí, bude další pořadí 5.). Celkové pořadí uchazečů
bude stanoveno váženým průměrem z pořadí přijímací zkoušky a hodnocení komise
přijímacího řízení. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni
uchazeči se stejným pořadím jako poslední přijatý uchazeč.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další
podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky
pro přijetí (týká se uchazečů, kteří získají bakalářské vzdělání v roce 2019) budou
informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění
všech podmínek pro přijetí.
 Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou
přijati ke studiu.
Přijímací test pro navazující magisterské studium oboru Rybářství a ochrana vod se
uskuteční, v případě jeho konání, 22. 08. 2019. Čas a místo přijímací zkoušky budou
upřesněny v pozvánce zaslané uchazeči na jméno a adresu uvedenou v přihlášce, a to
nejpozději 10 dní před termínem konání přijímacího testu.

3. Komise přijímacího řízení
Vyhodnocení průběhu a výsledků přijímacího řízení provádí komise přijímacího řízení.
Komisi přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium jmenuje
děkan. Komise má předsedu a minimálně 2 další členy. Komise ověří úplnost a
správnost údajů obsažených v přihlášce a připojených materiálech uchazeče, posoudí
obsažené údaje a sestaví pořadí uchazečů podle podmínek a postupů uvedených
v příslušných odstavcích tohoto Opatření. Na základě sestaveného pořadí uchazečů a
splnění dalších podmínek navrhne děkanovi FROV JU další postup ohledně vyřízení
přihlášek uchazečů.
Komise přijímacího řízení předají veškeré materiály přijímacího řízení do 3 dnů po
zasedání komise přijímacího řízení na studijní pracoviště. O přijetí nebo nepřijetí
uchazečů ke studiu rozhodne děkan na základě pořadí přijímaných uchazečů
sestavených komisemi individuálně s ohledem na splnění/nesplnění všech nezbytných
podmínek. Své rozhodnutí děkan oznámí uchazečům písemně doporučeným dopisem
určeným do vlastních rukou a zaslaným na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce
uchazeče. V případě, že kontaktní adresa uchazeče v přihlášce vyplněna není, je
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zasláno na trvalou adresu uchazeče o studium.
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4. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana FROV JU o nepřijetí ke studiu, má právo
požádat o přezkoumání jeho rozhodnutí, a to písemnou žádostí podanou děkanovi do
30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan žádosti, postoupí rozhodnutí
rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné.
Uchazeč má právo před uplynutím lhůty pro podání žádosti o přezkoumání o nepřijetí
nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí o jeho
nepřijetí ke studiu. Jednotné termíny k nahlédnutí do materiálů budou oznámeny na
webových stránkách fakulty. Uchazeč nemá právo nahlížet do dokumentace jiných
uchazečů ani do protokolů o hlasování přijímací komise.
Předpokládané počty přijímaných studentů:
Bakalářský studijní obor
 Rybářství (prezenční forma): 20 studentů
 Rybářství (kombinovaná forma): 15 studentů
 Ochrana vod (prezenční forma): 20 studentů
Navazující magisterský studijní obor
 Rybářství a ochrana vod (prezenční forma): 10 studentů
 Rybářství a ochrana vod (kombinovaná forma): 10 studentů
Děkan může rozhodnout o úpravě počtu přijímaných studentů nebo zamítnout přijetí
uchazečů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný obor.
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu
rybářství a ochrany vod JU pro akademický rok 2019/2020 schválil Akademický senát
FROV JU dne 3. 4. 2019.

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
děkan FROV JU

MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
předsedkyně AS FROV JU
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