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ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o.p.s. 

 

Článek 1 

 

1. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. 

(dále jen „FAMO v Písku“) jsou stanoveny v § 48, § 49 a § 50 zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem FAMO v Písku a tímto řádem přijímacího 

řízení. 

2. Ke studiu v bakalářském studijním programu může být přijat uchazeč, který dosáhl středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvoval přijímací řízení. 

3. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu může být přijat uchazeč, který 

dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a řádně ukončil studium v bakalářském 

studijním nebo magisterském nebo doktorském studijním programu a úspěšně absolvoval 

přijímací řízení. 

4. Součástí přijímacího řízení na FAMO v Písku je přijímací zkouška v rámci studijního 

programu, která probíhá ústní formou. FAMO v Písku může dále požadovat i talentovou 

zkoušku.  

5. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány v souladu se 

zákonem každoročně ve veřejné části internetových stránek FAMO v Písku na adrese: 

www.filmovka.cz. 

6. Uchazeči podávají písemnou přihlášku ke studiu v příslušném studijním programu na FAMO 

v Písku na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího řízení opatřením rektora. 

7. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji FAMO v Písku uchazeči 

o studium s výzvou k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky 

neodstraní, je přijímací řízení ukončeno.  

8. Uchazeči, který ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatky za úkony spojené 

s přijímacím řízením stanoven opatřením rektora, je přijímací řízení ukončeno. Uhrazený 

poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se uchazeči o studium nevrací. 

9. K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně nejméně 15 kalendářních dní před datem 

jejího konání. 
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10. Nedostaví-li se bez písemné omluvy rektorovi do pěti dnů od termínu konání přijímací 

zkoušky spolu s uvedením důvodů, nebo není-li jeho omluva přijata, je přijímací řízení 

ukončeno. Omluvu posoudí a o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje 

rektor. 

11. O průběhu přijímací zkoušky je veden protokol. Výsledky přijímací zkoušky jsou zveřejněny 

na úřední desce ve veřejné části internetových stránek FAMO v Písku, adresa: 

www.filmovka.cz. 

12. O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise rektor. 

13. Pro přijetí uchazečů ke studiu, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují 

jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali 

akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují 

akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí, 

mohou být stanoveny odlišné podmínky přijetí podle § 49 odst. 3 zákona. Přihlášky ke studiu 

těchto uchazečů jsou posuzovány individuálně, o přijetí těchto uchazečů ke studiu rozhoduje 

rektor. 

14. Splní-li podmínky přijímacího řízení v příslušném akademickém roce vyšší počet uchazečů, 

než může FAMO v Písku přijmout, je pro přijetí rozhodné pořadí uchazečů dle kritérií 

stanovených opatřením rektora pro příslušný akademický rok. 

15. O výsledcích přijímacího řízení jsou uchazeči o studium písemně vyrozuměni podle § 50 odst. 

4 zákona. 

16. FAMO v Písku doručuje písemnosti uchazečům o studium prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb. 

17. Nepodaří-li se písemnost v řízení o přijetí doručit na adresu pro doručování nahlášenou 

uchazečem o studium, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž FAMO v Písku není 

povinna ustanovit studentovi opatrovníka.  

18. FAMO v Písku doručí písemnost veřejnou vyhláškou uložením písemnosti na studijním 

oddělení FAMO v Písku a současně zveřejněním oznámení o uložení písemnosti na 

elektronické úřední desce FAMO v Písku ve veřejné části internetových stránek. Patnáctý den 

od uložení písemnosti je dnem doručení. 

19. Uchazeč o studium může podat rektorovi odvolání proti rozhodnutí o přijetí ke studiu do 30 

dnů po doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je rektor. 

20. Rektor může rozhodnutí o přijetí změnit bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo s vnitřním 

předpisem FAMO v Písku. Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné. 
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Článek 2 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušuje se a plně nahrazuje Řád přijímacího řízení FAMO v Písku registrovaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) dne 20. 4. 2015 pod č.j. MSMT-

10887/2015-1. 

2. Tento Řád přijímacího řízení FAMO v Písku byl schválen rektorem dne 29. 4. 2019. 

3. Tento Řád přijímacího řízení FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem 

a účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem. 

 

 

 
 

 


