Směrnice
dodatečného
přijímacího řízení
pro akademický rok

2012/2013

pro bakalářský studijní obor
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě

studijní program „Dramatická umění“

V Brně, 31. října 2011

Vzor vyplnění poštovní poukázky (typu A) k úhradě poplatku za přijímací řízení (bod 11):

Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) – tento údaj se píše na složenku:
JAMU v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno
Adresa DIFA (pro odeslání přihlášky + kontakt na případné dotazy):
DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno; tel.: 542 591 303; fax: 542 591 352;
e-mail: oulehlova@jamu.cz; web: http://difa.jamu.cz

1.

Divadelní fakulta JAMU v Brně přešla akademickým rokem 2003/2004 na třístupňový systém studia. V současné
době jsou na Divadelní fakultě vyučovány obory v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu
„Dramatická umění“ (divadelní manažerství, činoherní režie, divadelní dramaturgie, scénografie, rozhlasová a
televizní dramaturgie a scenáristika – všechny v prezenční formě; dramatická výchova/divadlo a výchova –
v prezenční i kombinované formě; výchovná dramatika pro Neslyšící – bakalářský stupeň prezenčně, navazující
magisterský prezenčně i kombinovaně), obory pouze bakalářské (klaunská scénická a filmová tvorba, jevištní
technologie), obor pouze magisterský navazující dvouletý (audiovizuální tvorba a divadlo), obory pouze
magisterské nenavazující čtyřleté (činoherní herectví, muzikálové herectví), obor pouze magisterský nenavazující
pětiletého studijního programu „Taneční umění“ (taneční pedagogika – realizovaný v kombinované formě) a obory
doktorského studia studijního programu „Dramatická umění“ (dramaturgie a autorská tvorba, režijní tvorba,
scénografie, herecká tvorba, divadlo a výchova, divadelní manažerství – v prezenční i kombinované formě).

Pro akademický rok 2012/2013 nabízíme dodatečně ke studiu tento obor:
I. Bakalářský prezenční studijní program „Dramatická umění“ pro obory:
 rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (RTDS)
3 roky

AKVO:
8203R057

(po absolvování je možno na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky pokračovat ve dvouletém navazujícím
magisterském studiu – výjimkou jsou obory JT a KSFT, u kterých navazující stupeň není!)
II. Maximální počet přijímaných uchazečů pro tento obor:
• bakalářský studijní program RTDS:

maximálně 10 studentů

2.

Přílohy k přihlášce ke studiu:
- xerokopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří maturitu ještě nemají, zašlou dodatečně, po vykonání
maturity),
- dále xerokopie diplomu (v případě již získaného akademického titulu)
- strukturovaný životopis (nevpisovat do přihlášky – uchazeč přiloží zvlášť)
- potvrzení o úhradě administrativního poplatku (více viz čl. 11)

3.

Předpoklady pro přijetí ke studiu:
•
výrazné talentové předpoklady pro zvolený obor;
•
úplné středoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitou;
•
intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný
zájem o zvolený studijní obor);

4.

Termíny podání přihlášky ke studiu:
• přihlášku ke studiu včetně všech příloh je nutno zaslat nejpozději do 29. února 2012.

5.

Způsob podání přihlášky:
• „papírovou přihláškou“ s předepsaným přílohami a dokladem o úhradě (složenka, výpis z účtu) poplatku za PZ
(590,- Kč) – termín podání přihlášky viz čl. 5 (k tomuto datu je nutno přihlášku nejpozději podat na poště);
• „elektronickou přihláškou“ – uchazeči mohou vyplnit formulář „přihláška ke studiu na VŠ“ na webových
stránkách JAMU sis.jamu.cz; Formulář je poté nutné vytisknout, podepsat a spolu s dokladem o zaplacení
sníženého poplatku za přijímací řízení (při použití elektronické přihlášky je poplatek stanoven na 530,- Kč) a
s předepsanými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na studijní oddělení DIFA JAMU, Mozartova 1, 662
15 Brno, a to nejpozději do jednoho týdne od termínu podání přihlášky ke studiu (viz čl. 5);
* pozn.: DIFA JAMU akceptuje pouze české formuláře Přihlášky ke studiu na vysoké škole nebo přihlášku
elektronickou; v případě podání přihlášky na jiném než oficiálním formuláři ČR (k dostání v prodejnách
s tiskopisy) bude přihláška považována za neplatnou a bude uchazeči o studium vrácena.

6.

Průběh přijímacího řízení:
• přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU na obor RTDS je dvoukolové, přičemž první kolo se koná bez
účasti uchazečů - kdy komise hodnotí zaslané materiály.

7.

Termín přijímacích zkoušek:
• termín konání přijímacího řízení na obor RTDS je předběžně stanoven na měsíc březen – přesné datum obdrží
uchazeči v pozvánce k přijímacímu řízení.

(fakulta si vyhrazuje právo na změnu časového rozmezí, ve kterém přijímací řízení proběhne; o přesném termínu konání
přijímací zkoušky se uchazeči dozví v pozvánce k přijímacímu řízení)

8.

U přijímacích zkoušek se prověřuje:
• představivost a fantazie,
• schopnost osobitého a originálního řešení zadaných situací,
• schopnost analýzy zadaných dramatických a literárních děl (z hlediska oboru),
• tvořivé předpoklady (vč. vlastní původní tvorby),

• výrazný kulturní a společenský rozhled, mimořádný zájem o různé druhy umění, znalost významných děl a
představitelů jednotlivých druhů umění.
Pozn.: Požadavky uvedené v bodě 9) platí obecně; konkrétní zadání úkolů pro jednotlivé obory bude
zpřesněno na dni otevřených dveří a v pozvánce k přijímací zkoušce
(a to pouze v případě, že se tyto podklady předem zveřejňují).
10. Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů
Všechny dílčí části jednotlivých kol přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Každé kolo přijímací
zkoušky se hodnotí samostatně (body za jednotlivá kola se nesčítají!) přičemž platí, že pro postup do druhého
kola musí uchazeč o studium získat minimálně 60 bodů z celkových 100 bodů (netýká se oborů, u kterých je
možno o přijetí či nepřijetí uchazečů rozhodnout již po prvním kole přijímacího řízení). Po každém kole je
zpracováno pořadí uchazečů, které je následně vyvěšeno na úřední desce fakulty a na www stránkách JAMU (bližší
informace obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce).
Kromě uveřejnění pořadí uchazečů u jednotlivých kol přijímací zkoušky jsou všichni uchazeči vyrozuměni o
výsledku přijímacího řízení, a to:
• po I. kole přijímací zkoušky obdrží uchazeči:
a) kteří postupují do II. kola - vyrozumění o postupu do II. kola s informací o jeho termínu a se zadáním
konkrétních pracovních úkolů;
b) kteří nepostupují do II. kola - rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (doporučeně na adresu trvalého bydliště)
• po II. kole přijímací zkoušky dostávají uchazeči:
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu (doporučeně na adresu trvalého bydliště) v případě, že je přijímací
zkouška na daný obor studia tímto druhým kolem ukončena.
Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://sis.jamu.cz) mají jen informativní charakter,
závazné je pouze písemné rozhodnutí děkana fakulty, které bude všem uchazečům zasláno (jak je uvedeno výše)
na adresu trvalého bydliště.
11. Administrativní poplatek:
Za účast na přijímací zkoušce uchazeč uhradí poplatek ve výši 590,- Kč (v případě elektronické přihlášky se
poplatek snižuje na 530,- Kč). Útržek složenky (poukázka typu A či výpis z bankovního účtu) o zaplaceném
poplatku zašle uchazeč současně s přihláškou ke studiu na adresu fakulty (viz. str. 2 – kontaktní informace).
Potvrzení o úhradě poplatku uchazeči vlepí do prostoru na přihlášce k tomu určenému nebo přiloží potvrzení o
provedené bezhotovostní transakci (oznámení o zadání příkazu k úhradě není dokladem potvrzujícím úhradu
poplatku)!
Informace pro platbu:
• číslo účtu 27 – 0493900217 / 0100 u Komerční banky Brno – město;
• adresa majitele účtu: JAMU v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno;
• variabilní symbol: 64913900; konstantní symbol: 0379 (viz vzor složenky – bod 16).
pozn.: upozorňujeme, že uchazeči – cizinci - mohou uhradit poplatek mezinárodní převodní poštovní poukázkou.
Bankovní spojení pro platby ze zahraničí (převodem z účtu) jsou následující:
• Číslo účtu: 27-0493900217/0100
• IBAN: CZ7701000000270493900217
• SWIFT: KOMBCZPPXXX
• Komerční banka a.s., regionální pobočka Brno; Náměstí svobody 21, PSČ 631 31
Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách nebo v zahraniční měně tak, aby
výsledná částka po odečtení všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. 530,nebo 590,- Kč).
Pro úhradu poplatku prostředním poštovní poukázky použijte poukázku typu A (nikoliv C – ta je určena pro
výplatu poukázané částky do vlastních rukou!!!). Potvrzení o úhradě administrativního poplatku (výpis z účtu
nebo ústřižek složenky) zašlete spolu s přihláškou a potřebnými přílohami na adresu studijního oddělení DIFA
JAMU, Brno, Mozartova 1, 662 15.
12. Způsob posuzování omluv nepřítomnosti u přijímací zkoušky a možnost konání zkoušky v náhradním
termínu:
Pokud se ze zdravotních důvodů uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce, zašle písemnou žádost o náhradní
termín a přiloží lékařské potvrzení, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky (lze zaslat faxem či e-mailem
nejpozději v den konání přijímací zkoušky, a to i v případě, že tento den připadá na sobotu či neděli). Po vykonání
přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího řízení nelze uznat
zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeč, který se před konáním přijímací zkoušky (nejpozději v den konání přijímací zkoušky) řádně omluví ze
zdravotních důvodů (doloženo lékařským potvrzením), může požádat o konání přijímací zkoušky v náhradním
termínu. O rozhodnutí konat zkoušku v náhradním termínu, jakož i o termínu samém, bude uchazeč uvědoměn.
13. Různé
a) Konkrétní úkoly k talentové zkoušce jsou k dispozici na webových stránkách fakulty
(http://difa.jamu.cz/studium/) k termínu odevzdání přihlášky. Také jsou rozdávány při dni otevřených dveří
(viz bod 3) a zaslány jednotlivým uchazečům společně s pozvánkou k přijímací zkoušce; pozn.: některé obory
podklady k talentovým zkouškám záměrně nezveřejňují.
b) Pozvánku k přijímací zkoušce a případné další upřesnění požadavků vám poštou zašleme nejpozději 2 týdny
před jejím konáním.
c) Uchazeči, kteří podali přihlášku na více studijních oborů, platí poplatek za každý studijní obor zvlášť (viz bod
11 „Administrativní poplatek“).
d) Přihlášky ke studiu (včetně příloh) se nepřijatým uchazečům (ani uchazečům, kteří se k přijímací zkoušce
nedostavili) nevracejí, ani se nepřevádějí na jinou vysokou školu, zůstávají v archivu fakulty. Po uplynutí doby
stanovené k archivaci budou protokolárně skartovány. Dodané materiály se také nevracejí – v případě zájmu je
možné si je vyzvednout nejpozději 3 měsíce po daném kole přijímacích zkoušek.
e) Uchazeči mají právo po obdržení rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky na základě žádosti (a po dohodnutí
termínu s referentkou studijního oddělení) nahlédnout v průběhu odvolací lhůty na studijním oddělení do
svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí.
f) Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné. Každý si ho tedy řeší
individuálně.
g) Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.
14. Způsob sestavení zkušebních komisí a vymezení jejich povinností
Zkušební komise pro jednotlivé obory studia jmenuje děkan fakulty z řad pedagogů příslušných oborů, případně
přizvaných odborníků. Současně ustavuje předsedu každé komise, který děkanovi garantuje:
• patřičnou obsahovou kvalitu přijímací zkoušky, respektování správných pedagogických a metodických zásad a
postupů; regulérní přípravu a průběh přijímací zkoušky v souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy
JAMU,
• vyhodnocení výsledků jednotlivých kol přijímací zkoušky v souladu s bodovým systémem, který je pro daný
obor zpracován a to bezprostředně po ukončení příslušného kola přijímacích zkoušek
• zajištění práva jednotlivých uchazečů na patřičné zacházení s osobními údaji a informacemi o samotném
průběhu přijímací zkoušky.
15. Poplatky za studium
Podle zákona o vysokých školách studenti, kteří překročili standardní dobu studia + 1 rok nebo získávají druhý a
další akademický titul (neplatí pro studium v navazujícím magisterském studijním programu), jsou ze zákona
povinni platit poplatek za studium. Student je povinen sdělit škole informace rozhodné pro správné posouzení jeho
situace vůči státem financovaným studiím. Škola naopak zveřejní podrobnosti konkrétního výpočtu, na základě
něhož je poplatek vyměřen. Souvisejícími základními dokumenty jsou Statut JAMU a zákon o VŠ č.111/1998 Sb.
a příslušné rozhodnutí rektora JAMU o výši poplatků pro daný akademický rok viz § 58 zákona o VŠ.

