Řád přijímacího řízení

V Praze, listopad 2017
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Řád přijímacího řízení
Článek 1
Základní ustanovení
Přijímání ke studiu na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha (dále jen
„VŠMVVP“) se řídí § 48 až § 51 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 VŠMVVP (dále jen „statut“). Řád přijímacího řízení VŠMVVP (dále jen
„řád“) upravuje podmínky pro přijetí a průběh přijímacího řízení na VŠMVVP.
Článek 2
Základní podmínky pro přijetí ke studiu
1) Základními podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu
je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, úspěšné
absolvování předepsaného přijímacího pohovoru a podepsání smlouvy o zabezpečení
studia.
Základními podmínkami pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu
je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu, úspěšné absolvování
předepsaného přijímacího pohovoru a podepsání smlouvy o zabezpečení studia.
2) Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který
získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském
vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole,
v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž
ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje
splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitou:
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu
o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona
nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li
v České republice podle jejich mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez
dalšího úředního postupu.
3) Uchází-li se o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na
bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje
splnění podmínky uvedené v odstavci 1:

-2-

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České
republice, získaným podle §89 a §90 nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České
republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního
postupu.

Článek 3
Vyhlášení přijímacího řízení
1) Rektor upřesňuje podmínky pro přijetí ke studiu na následující akademický rok vždy
na začátku akademického roku předcházejícího.
2) Při vyhlášení přijímacího řízení se zveřejňují podmínky pro přijetí ke studiu
v bakalářském i magisterském studijním programu, lhůta pro podání přihlášek, výše
poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, termín přijímacího pohovoru, forma
a rámcový obsah přijímacího pohovoru a kritéria pro vyhodnocení přijímacího pohovoru.
3) Vyhlášení přijímacího řízení se zveřejňuje nejméně čtyři měsíce před lhůtou k podání
přihlášek ke studiu na internetových stránkách školy www.vsmvv.cz a poskytuje se ke
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích.
Článek 4
Způsob podávání přihlášek ke studiu
Přihláška ke studiu má elektronickou podobu a vyplňuje se na www.vsmvv.cz.
Všechny údaje musí být úplné a pravdivé. Jejich úplnost a pravdivost stvrzuje uchazeč svým
podpisem při přijímacím pohovoru. Pravdivost a úplnost údajů o výsledcích studia
v předcházejícím studiu potvrzuje střední škola, nebo VŠ, na níž uchazeč požadované
vzdělání získal nebo se dokládají úředně ověřenými doklady.
Článek 5
Zahájení přijímacího řízení
1) Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím elektronické přihlášky ke studiu. Přijaté
přihlášky zpracuje studijní oddělení VŠMVVP.
2) Studijní oddělení VŠMVVP pozve e-mailem uchazeče k přijímacímu pohovoru. Na
pozvánce musí být uveden den, hodina a místo konání přijímacího pohovoru nebo jeho
části.
3) Uchazeč musí být pozván k přijímacímu pohovoru nejpozději tři týdny před jeho konáním.
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Článek 6
Přijímací pohovor
1) Přijímací pohovor pro přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním
programu konají všichni uchazeči, kteří se ucházejí o toto studium.
2) Přijímací pohovor je zaměřen na zjištění předpokladů pro studium zvoleného studijního
programu. Součástí přijímacího řízení je rozřazovací test z anglického jazyka, kterým se
zjišťuje především úroveň zvládnutí cizího jazyka.
3) Rozsah, obsah a organizaci přijímacího řízení v daném akademickém roce stanoví rektor
v souladu s článkem 3 tohoto Řádu.
4) Rektor rozhodne o vytvoření přijímací komise, případně více přijímacích komisí, jmenuje
jejich členy, stanoví jejich úkoly.
5) Přijímací pohovor se koná před zkušební komisí. Komise má tři členy. U ústního
pohovoru musí být přítomni alespoň dva členové zkušební komise.
6) O průběhu přijímacího pohovoru se vede zápis, který obsahuje složení přijímací komise,
jméno a rodné číslo uchazeče, datum konání zkoušky.
7) Uchazeč, který se nedostavil k přijímacímu pohovoru a nedoložil do tří dnů po dni konání
přijímacího pohovoru nepřítomnost prokázaným vážným důvodem, nesplnil podmínky
přijetí. Ve zdůvodněných závažných případech může rektor na základě písemné žádosti
uchazeče povolit vykonání přijímacího pohovoru v náhradním termínu.
8) Přijímací pohovory se konají jednak v řádném, jednak v náhradním termínu. Termíny
přijímacích pohovorů pro daný akademický rok stanoví rektor. Náhradní termín
přijímacího pohovoru může rektor povolit na základě prokázaných závažných důvodů
uchazeče, zejména nemoci nebo sportovní reprezentace.
Článek 7
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu
1) Po vyhodnocení výsledků přijímacích pohovorů rozhodne rektor o přijetí či nepřijetí
uchazečů ke studiu.
2) Rozhodnutí rektora o přijetí či nepřijetí se zaznamenává do přihlášky ke studiu.
3) Den, kdy rektor rozhodl o přijetí či nepřijetí všech uchazečů ke studiu, je dnem uzavření
přijímacího řízení.
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4) Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží ti uchazeči, kteří splňují obecné podmínky pro
studium na vysoké škole a uspěli v přijímacím řízení. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí
rektora o nepřijetí ke studiu.
5) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a přesnou adresu uchazeče
b) název VŠMVVP, studijního programu a oboru, k jehož studiu si uchazeč podal
přihlášku
c) výrok o přijetí či nepřijetí ke studiu, s uvedením příslušných ustanovení zákona podle
nichž bylo vydáno a uvedením studijního programu a oboru, k němuž byl uchazeč
přijat či nepřijat
d) stručné odůvodnění výroku
e) poučení o možnosti a termínech podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí
f) datum vydání rozhodnutí, úřední razítko VŠMVVP a podpis rektora nebo jím
pověřeného zástupce s uvedením celého jména a zastávané funkce.
6) Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými čísly) se do pěti pracovních dnů po uzavření
každého přijímacího řízení zveřejňuje po dobu jednoho měsíce na webových stránkách
školy.
7) Každému uchazeči bude rozhodnutí doručeno písemně do vlastních rukou. Dopis bude
odeslán nejpozději do 7 dnů od ukončení přijímacího pohovoru.
8) Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy
o zabezpečení studia na VŠMVVP a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu
zápisu do studia.
Článek 8
Nahlédnutí do materiálu o přijímacím řízení
1. Uchazeč o studium má právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodnutí o jeho přijetí.
Článek 9
Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí
1. Uchazeč, který nebyl přijat ke studiu, má právo požádat rektora o přezkoumání
rozhodnutí. Žádost musí být písemná a musí být doručena rektorovi do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Zmeškání této lhůty může rektor ze závažných důvodů prominout.
2. Rektor může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, bylo-li rozhodnutí vydáno v rozporu se
zákonem, statutem nebo tímto řádem nebo podmínkami stanovenými podle
§ 49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
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Článek 10
Zápis
1. Uchazeč se stává studentem VŠMVVP dnem zápisu ke studiu a uzavřením smlouvy
o zabezpečení studia na VŠMVVP.
Článek 11
Doručování písemností
1. Rozhodnutí rektora o přijetí či nepřijetí ke studiu se zasílají jako dopisy do vlastních
rukou. Ostatní korespondence je zasílána uchazečům doporučenými dopisy. Uchazeči
mohou převzít zásilku osobně prostřednictvím studijního oddělení VŠMVVP.
Článek 12
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tento řád byl schválen dne 14. prosince 2017 Akademickým senátem, Akademickou
radou a Kolegiem rektora.
2. Tento Řád přijímacího řízení VŠMVVP nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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