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Žádost zašlete poštou na adresu: Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, 121 16  Praha 2 
Všechny doklady je nutné zaslat v listinné podobě – poštou. Nezasílejte elektronicky!  

Žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky  
do bakalářského studia na MFF UK 

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů 
 

Já ..............................………………………………………………………………………..………. 

datum narození …………………………………….…………………… 

identifikační číslo přihlášky ………………………………….…….. 

studijní program, na který se hlásím ............................................................................................. 

adresa bydliště............................................................................................................................... 

žádám o upuštění od odborné přijímací zkoušky (prominutí) z důvodu uvedeného 

v podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 viz níže:                                            

(zakroužkujte důvod, který dokládáte a vyplňte potřebné údaje) 

dle bodu 1) ukončili nebo ukončí ve školním roce 2019/20 nebo 2020/2021 středoškolské studium 

maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na 

výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5; 

Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 31.3.2021 

Známka z matematiky na vysvědčení  v 1. ročníku SŠ ve 2. pololetí   ............ 

Známka z matematiky na vysvědčení ve 2. ročníku SŠ ve 2. pololetí  ............ 

Známka z matematiky na vysvědčení ve 3. ročníku SŠ ve 2. pololetí  ............ 

Známka z matematiky na vysvědčení ve 4. ročníku SŠ  v  1. pololetí  ............ 

Můj průměr z těchto známek z matematiky je: ……………. 

 

 

Razítko školy a podpis zodpovědné osoby:    ……..…..………………………………….. 
             (třídní učitel nebo ředitel školy) 

(v případě tohoto potvrzení školou již není nutné přikládat úředně ověřené kopie vysvědčení) 

dle bodu 2) postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola 
Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády 
v informatike (kategorie A) nebo byli v  České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského 
kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D), 
Astronomické olympiády (kategorie AB nebo CD) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo 
postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola; 
Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 30.4.2021 

Přikládám úředně ověřenou kopii diplomu. 
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dle bodu 3) obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, 
Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo 
Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK; 
Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 30.4.2021 

Přikládám úředně ověřenou kopii diplomu. 

dle bodu 4) ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v  České republice ve školním 
roce 2019/20 nebo 2020/21 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) 
s prospěchem 1 nebo 2; 
Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 21.5.2021  

Přikládám potvrzení o této skutečnosti vydané Cermatem. 

dle bodu 5) ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve 

školním roce 2019/20 nebo 2020/21 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli 

úspěšnosti v testu alespoň 75%; 

Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 21.5.2021 

Přikládám úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení či potvrzení školy o této skutečnosti.  

dle bodu 6) absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB 
nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4; 
Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 21.5.2021 

Přikládám ověřenou kopii dokladu organizace College Board (získaného prostřednictvím 

Centra pro talentovanou mládež).  

 
dle bodu 7) umístili se do třetího místa v jedné z kategorií soutěže České hlavičky, kterou vyhlašuje 
společnost Česká hlava PROJEKT z.ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Tuto skutečnost doloží ověřenou kopií diplomu či potvrzením od vyhlašovatele. 
Upozornění: žádost a její doložení je třeba zaslat co nejdříve, nejpozději však do 31.3.2021  

 

Přikládám úředně ověřenou kopii diplomu  

 

___________________________________________________________________________  

Tímto rovněž čestně prohlašuji, že jsem na MFF UK v předchozích letech nikdy nestudoval/a    

a že jsem uvedl/a přesné a pravdivé údaje. Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou 

uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním 

následkům. 

V .........................................   dne   ………..................... 

……….................................... 

                    podpis 

Na žádosti podané po uvedených termínech nebude brán zřetel ! 


