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Seznam příloh
Seznam souvisejících dokumentů
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1 Základní ustanovení
V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů stanovuji podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2021/2022.

2 Pro akademický rok 2021/2022 se uskuteční přijímací řízení ke studiu
pro studijní programy
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakalářský studijní program Porodní asistence (B 5349), obor Porodní asistentka (5341R007),
prezenční forma studia
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství (B 5341), obor Všeobecná sestra (5341R009),
prezenční a kombinovaná forma studia
Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče (B 5350), obor Zdravotně sociální
pracovník (5345R031), prezenční a kombinovaná forma studia
Bakalářský studijní program Cestovní ruch (B1015P050003), prezenční a kombinovaná forma
studia
Bakalářský studijní program Finance a řízení (B0413P050003), prezenční a kombinovaná
forma studia
Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (B0613P140001), prezenční
a kombinovaná forma studia
Bakalářský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (B0715P270001),
prezenční a kombinovaná forma studia
Bakalářský studijní program Aplikované strojírenství (B0715P270004), prezenční
a kombinovaná forma studia

3 Podmínky pro přijetí
3.1 Přijímací řízení pro studijní obory s přijímací zkouškou
3.1.1

Porodní asistentka (5341R007), prezenční forma studia

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:
•
•

•

dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška
na střední škole)
způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
o test na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních
předpokladů (max. 50 bodů)
o ústní pohovor – ověření znalostí biologie člověka a motivace uchazeče (max. 50 bodů)
potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Porodní asistentka
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Všeobecná sestra (5341R009), prezenční forma studia

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:
•

dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška
na střední škole)

•

způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
o test na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních
předpokladů (max. 50 bodů)
o ústní pohovor – ověření znalostí biologie člověka a motivace uchazeče (max. 50 bodů)

•

potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Všeobecná sestra.

3.1.3

Všeobecná sestra (5341R009), kombinovaná forma studia

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:
•

dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška
na střední škole)

•

způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
o test na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních
předpokladů (max. 50 bodů)
o ústní pohovor – ověření znalostí biologie člověka a motivace uchazeče (max. 50 bodů)

•

potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Všeobecná sestra

•

praxe odpovídající oboru Všeobecná sestra v délce nejméně dvou let

3.1.4

Zdravotně sociální pracovník (5345R031), prezenční a kombinovaná forma studia

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:
•

dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška
na střední škole)

•

způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
o test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie,
sociologie, biologie) a obecných studijních předpokladů (max. 50 bodů)
o ústní pohovor – ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti
samostatného úsudku a motivace ke studiu (max. 50 bodů)
o za prokazatelně absolvované a písemně doložené aktivity uchazeče ve smyslu
předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např.
dobrovolnická činnost, praxe v oblasti sociální práce nebo příbuzném oboru, studijní
pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění
do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky.

•

potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotně sociální pracovník
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3.2 Přijímací řízení pro studijní programy bez přijímací zkoušky
3.2.1

Cestovní ruch (B1015P050003), obě formy studia

•

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně
absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).

•

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované
maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může
dohromady v obou formách studia činit celkem 450, přičemž v kombinované formě studia
může činit max. 225. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující
datum a čas podání přihlášky.

3.2.2

Finance a řízení (B0413P050003), obě formy studia

•

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně
absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).

•

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované
maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může
dohromady v obou formách studia činit celkem 450, přičemž v kombinované formě studia
může činit max. 225. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující
datum a čas podání přihlášky.

3.2.3

Aplikovaná informatika (B0613P140001), obě formy studia

•

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně
absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).

•

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované
maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může
dohromady v obou formách studia činit celkem 250, přičemž v kombinované formě studia
může činit max. 126. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující
datum a čas podání přihlášky.

3.2.4

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (B0715P270001), obě formy studia

•

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně
absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).

•

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované
maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může
dohromady v obou formách studia činit celkem 112, přičemž v kombinované formě studia
může činit max. 60. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující
datum a čas podání přihlášky.

3.2.5

Aplikované strojírenství (B0715P270004), obě formy studia

•

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně
absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).

•

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované
maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může
dohromady v obou formách studia činit celkem 120, přičemž v kombinované formě studia
může činit max. 60. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující
datum a čas podání přihlášky.
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3.3 Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky
Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských),
je kromě podmínek přijímacího řízení příslušných jednotlivých oborů a forem studia také doložení
znalosti českého jazyka. Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:
•

maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední
škole)
NEBO
•

úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má
dvě části:
o písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max.
30 bodů)
o ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění
motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

4 Termíny k přijímacímu řízení
4.1 Obory s přijímací zkouškou
4.1.1

Termín uzavírky přihlášek

1. kolo – 12. 5. 2021
2. kolo – 21. 7. 2021
3. kolo – 19. 8. 2021
4.1.2

Termín konání přijímací zkoušky

1. kolo – 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021
2. kolo – 4. 8. 2021 a 5. 8. 2021
3. kolo – 2. 9. 2021
4.1.3

Termín doložení dokladů (maturitní vysvědčení, potvrzení o zdravotní způsobilosti)

1. kolo – do 21. 6. 2021
2. kolo – do 16. 8. 2021
3. kolo – do 13. 9. 2021
4.1.4

Termín doložení praxe pro obor Všeobecná sestra, kombinovaná forma

1. kolo – do 12. 5. 2021
2. kolo – do 21. 7. 2021
3. kolo – do 19. 8. 2021
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4.2 Programy bez přijímací zkoušky
4.2.1

Termín uzavírky přihlášek

1. kolo – 12. 5. 2021
2. kolo (doplňkové) – 21. 7. 2021
3. kolo (doplňkové) – 19. 8. 2021
4.2.2

Termín doložení dokladů (maturitní vysvědčení)

1. kolo – do 21. 6. 2021
2. kolo (doplňkové) – do 16. 8. 2021
3. kolo (doplňkové) – do 13. 9. 2021
Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude
naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení nebo nerozhodne rektor
o zrušení 2. nebo 3. doplňkového kola přijímacího řízení.
Oznámení o tom, zda se bude konat 2. nebo 3. doplňkové kolo přijímacího řízení zveřejní vysoká škola
nejpozději 15 dnů před termínem uzávěrky přihlášek ve 2. nebo 3. doplňkovém kole přijímacího řízení.

4.3 Cizí státní příslušníci
4.3.1

Termín konání přijímací zkoušky z českého jazyka

1. kolo – 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021
2. kolo – 4. 8. 2021
3. kolo – 2. 9. 2021

5 Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek.
Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

6 Přihláška ke studiu
V přijímacím řízení budou akceptovány pouze elektronické přihlášky ke studiu na vysoké škole podané
do data uzávěrky. Přihlášku naleznete na https://www.vspj.cz/eprihlaska.
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu, a přihlášky nepodané předepsaným
způsobem nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

7 Závěrečná ustanovení
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 byly schváleny Akademickým senátem
VŠPJ dne 16. 12. 2020.
Rektor si vyhrazuje právo z důvodů hodných zvláštního zřetele zrušit celé přijímací řízení nebo jeho
část (tj. přijímací řízení do studijního programu, oboru nebo formy studia).
Informace na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail studijni@vspj.cz.
Toto rozhodnutí je účinné po dobu přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

