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Hudební fakulta AMU dodatečné přijímací řízení obor Bicí http://www.hamu.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni-
1/DODATEC.BICI%20bc%20prij.zk.%202015.jpg/view

www.hamu.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT cizojazyčné obory 1. kolo www.fbmi.cvut.cz
Fakulta humanitních studií UTB studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) a Fakulta managementu 
UTB obor v AJ 1. kolo

www.utb.cz 

10.6.2015 Fakulta podnikohospodářská VŠE obory CFM a EPM fph.vse.cz

14.6.2015
Filozofická fakulta UPOL nově akreditované obory Korejština pro hospodářskou praxi, Němčina se zaměřením 
na tlumočení a překlad http://www.ff.upol.cz/aktualita/clanek/dodatecne-zarazeni-novych-oboru-do-
prijimaciho-rizeni-pro-akademicky-rok-201516/

www.ff.upol.cz

15.6.2015 Fakulta architektury ČVUT nově akreditovaný obor Krajinářská architektura 
https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Bs

www.fa.cvut.cz

30.6.2015 Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo pro obory s výjimkou ME fis.vse.cz
Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU 2. kolo http://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/prijimaci-
rizeni/2015-2016

www.fpf.slu.cz

10.7.2015 Fakulta veterinárního lékařství VFU magisterský obor v AJ v případě nenaplnění kapacity případné 2. kolo www.fvl.vfu.cz

13.7.2015 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB (2. kolo) www.fbi.vsb.cz
Pedagogická fakulta UPOL na základě žádosti děkana, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání 
přihlášek http://www.pdf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-
rizeni/

www.pdf.upol.cz

Přírodovědecká fakulta 2. kolo http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/druhe-kolo-prijimaciho-rizeni-na-
prirodovedecke-fakulte-up-2/

www.prf.upol.cz

Pedagogická fakulta možnost prodloužení termínu do 15. 7. na základě žádosti děkana 
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

www.pdf.upol.cz

Fakulta stavební VŠB http://www.fast.vsb.cz/cs/management-kvality/soubory/sme/FAST_SME_10_003.pdf www.fast.vsb.cz

Fakulta textilní TUL 2. kolo Textilní a oděvní návrhářství www.ft.tul.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 2. kolo www.fei.vsb.cz
17.7.2015 Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU 2. kolo www.fvhe.vfu.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava (2. kolo) www.vspj.cz

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU vybrané bakalářské obory http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3463&i=18822 www.fld.czu.cz

VŠTE ČB 2. kolo http://www.vstecb.cz/Podminky-pro-prijeti-do-bakalarskeho-programu-1245.htm www.vstecb.cz

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU (2. kolo) www.icv.mendelu.cz
Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a 
humanitární práce (2. kolo)

www.cmtf.upol.cz

Fakulta strojní, Hornicko-geologická fakulta VŠB (2. kolo) www.vsb.cz
Matematický ústav v Opavě SLU (2. kolo) http://www.slu.cz/math/cz/studium/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni- www.math.slu.cz

Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo fek.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo http://fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/1001-podminky-ii-kolo.pdf www.fzs.ujep.cz
5.8.2015 Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (2. kolo) www.fm.tul.cz

7.8.2015 Fakulta dopravní ČVUT nově akreditované obory http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dokumenty/2015-B-
BEZ+LOG-mimoradny%20termin%20Praha.pdf

www.fd.cvut.cz

8.8.2015
Masarykův ústav vyšších studií 2. kolo vybrané obory http://www.muvs.cvut.cz/2015/05/mimoradne-kolo-
prijimaciho-rizeni-pro-akademicky-rok-20152016-2/

www.muvs.cvut.cz

9.8.2015 Fakulta textilní 2. kolo bakalářské obory mimo Textilní a oděvní návrhářství 
http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

www.ft.tul.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB (2. kolo) www.fmmi.vsb.cz
Fakulta pedagogická ZČU dodatečné přijímací řízení obor Učitelství pro mateřské školy (KS) 
http://fpe.zcu.cz/media/news/2015/05_VD_2015.pdf

www.fpe.zcu.cz

11.8.2015 Ústav zdravotnických studií TUL (2. kolo) www.uzs.tul.cz
Obchodně podnikatelská fakulta SLU (2. kolo) www.opf.slu.cz
Husitská teologická fakulta UK 2. kolo http://www.htf.cuni.cz/HTF-527.html www.htf.cuni.cz

Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz

15.8.2015 Teologická fakulta JČU 2. kolo vybrané obory http://www.tf.jcu.cz/studium-a-vzdelavani/jak-na-tf-v-roce-2015-
16/copy_of_podminky-prijimaciho-rizeni-1

www.tf.jcu.cz

pokračování na další straně

2. kola přijímaček - které školy přijímají přihlášky i na konci května a dál (řazeno podle data)

15.7.2015

31.7.2015

14.8.2015

31.5.2015

10.8.2015

20.7.2015

1.7.2015
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Filozofická fakulta UJEP 2. kolo http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/prijimaci-rizeni www.ff.ujep.cz
Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo www.sci.ujep.cz
Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo 
http://www.pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8676:2-kolo-prijimaciho-
rizeni&catid=275&Itemid=1023

www.pf.ujep.cz

Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PodminkyPR1516II.pdf, 
přijetí bez PZ

www.fzp.ujep.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 2. kolo pro vybrané obory 
http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta umění dodatečné přijímací řízení obor Sochařství - volná tvorba 
http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34694&id=13208

fu.osu.cz

24.8.2015 Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP 2. kolo www.fvtm.ujep.cz
Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz
Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo pro obor PIS fis.vse.cz

30.8.2015 Divadelní fakulta JAMU obor Audiovizuální tvorba a divadlo 2. kolo http://www.jamu.cz/img/difa/prijimaci-
rizeni/smernice-dodat-pz_atd_bc_2015-2016.pdf

difa.jamu.cz

Fakulta strojní TUL (2. kolo) www.fs.tul.cz
Pedagogická fakulta UPOL cizojazyčné obory www.pdf.upol.cz
Fakulta humanitních studií UTB obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy www.fhs.utb.cz 

4.9.2015 Ústav zdravotnických studií TUL nově akreditovaný obor Zdravotnický záchranář 
http://www.uzs.tul.cz/cs/otevirame-studijni-obor-zdravotnicky-zachranar

www.uzs.tul.cz

8.9.2015
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/oznameni/5819-
prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2015-2016-2-kolo

www.fjfi.cvut.cz

9.10.2015 Fakulta technologická UTB vybrané obory 2. kolo www.ft.utb.cz
Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol
Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. Informace vždy 

31.8.2015

17.8.2015

20.8.2015

28.8.2015


	chrono

