
ŽÁDOST 
o zproštění povinnosti konat písemnou přijímací zkoušku do  

magisterského navazujícího studia na Fakultu informatiky MU 
pro studium od semestru jaro 2019 

 

Pokud žádáte o prominutí na základě bakalářského studia, vyberte jedno z: 
 

□ Mám úspěšně ukončené bakalářské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů a přikládám 

výpis absolvovaných předmětů v tomto studiu vystavený příslušnou vysokou školou. 
 

□ Jsem studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu z informatiky nebo 

příbuzných oborů a přikládám výpis absolvovaných předmětů vystavený příslušnou vysokou školou 

nejdříve dne 30. 10. 2018.  
 

A dále pro Vaše bakalářské studium vyberte jedno z:  
 

□ Můj studijní průměr v přiloženém výpisu absolvovaných předmětů z bakalářského studia je 

nejvýše 2,00. (V případě odlišné klasifikační stupnice než ECTS, která se používá na MU, musí 

uchazeč kontaktovat studijní oddělení Fakulty informatiky MU.) 
 

□ Patřím do padesátého percentilu v mém studijním programu v bakalářském studiu a přikládám 

potvrzení tohoto percentilu vystavené příslušnou vysokou školou.  

Pokud žádáte o prominutí na základě magisterského studia, vyberte jedno z: 
 

□ Mám úspěšně ukončené magisterské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů a přikládám 

výpis absolvovaných předmětů v magisterském i v bakalářském studiu vystavený příslušnými 

vysokými školami (nebo školou). Výpis předmětů z bakalářského i magisterského studia musí být 

vystavený po jeho ukončení (v tomto případě nejsou kladeny žádné požadavky na studijní průměr). 
 

□ Jsem studentem posledního roku studia magisterského studijního programu z informatiky 

nebo příbuzných oborů a přikládám výpis absolvovaných předmětů vystavený příslušnou vysokou 

školou nejdříve dne 30. 10. 2018 (v tomto případě nejsou kladeny žádné požadavky na studijní 

průměr, ale v době zápisu musí být magisterské studium úspěšné ukončené) a současně přikládám 

výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu vystavený příslušnou vysokou školou (výpis 

předmětů z bakalářského studia musí být vystavený po jeho ukončení, v tomto případě nejsou 

kladeny žádné požadavky na studijní průměr). 

 

 
Jméno a příjmení: _____________________________________________________ Rodné číslo: ______________________________ 

 

Číslo(a) přihlášky/přihlášek:  ____________________________________________ Telefon: _________________________________ 

 

Adresa (včetně PSČ): ___________________________________________________________________________________________ 

 

Hlásím se na obor/y: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Dne ……………….……...…         ………………………. 

                                      podpis  

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost tak, aby byla doručena na studijní oddělení FI  

do 30. 11. 2018. Poštovní adresa: Studijní oddělení FI MU, Botanická 68a, 602 00 BRNO.  

Prosím, berte v úvahu, že pokud nebude Vaší žádosti vyhověno, musíte skládat přijímací zkoušku dne 30. 1. 2019. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity 

Botanická 68a, 602 00 Brno 

E-mail: studijni@fi.muni.cz 
Tel.: +420 549 49 1818 

http://www.fi.muni.cz/ 
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