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ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY, z.ú.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Uchazeči o studium na Západomoravskou vysokou školu, z.ú. (dále jen „vysoká škola“) jsou přijímáni ke studiu v souladu s
tímto řádem přijímacího řízení a v souladu s ustanovením § 48 a násl. 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 o vysokých školách“).
2. Řád přijímacího řízení Západomoravské vysoké školy, z.ú. je vnitřním předpisem vysoké školy.
3. Ke studiu v bakalářském studijním programu může být přijat pouze uchazeč, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.
4. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na vysoké škole je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška může být prominuta za podmínek stanovených tímto řádem.
Čl. 2
Průběh přijímacího řízení
1. Pravidla přijímacího řízení do bakalářského studijního programu vyhlašuje rektor vysoké školy.

2. Hodnocení uchazečů o studium sestává z kritérií vyhlášených rektorem vysoké školy, která zohledňují zejména obecné
předpoklady ke studiu, odborné předpoklady ke studiu dané charakterem studijního programu a studijní výsledky v bezprostředně
předcházejícím stupni nebo úrovni studia.

3. Přijímací řízení ke studiu v akreditovaném studijním programu je individuálně přizpůsobeno potřebám daného programu a může
zahrnovat pouze písemnou, nebo pouze ústní, nebo kombinovanou přijímací zkoušku.

4. Ke zveřejnění vyhlášky o pravidlech přijímacího řízení dojde nejpozději čtyři měsíce před koncem lhůty pro podání přihlášek.
Její součástí jsou:
a) termíny pro podání přihlášek ke studiu a forma přihlášky,
b) podmínky přijetí,
c) termín, forma a obsah přijímací zkoušky spolu s kritérii vyhodnocení,
d) počet studentů přijímaných do jednotlivých studijních programů,
e) výše poplatku za přijímací řízení,
f) seznam dokladů tvořících povinnou přílohu přihlášky dle § 48 odst. 1 a odst. 4 písm. a) a b) zákona o vysokých školách.
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5. Informace dle odst. 4 zveřejní vysoká škola na úřední desce a ve veřejné části internetových stránek vysoké školy.

6. Uchazeč o studium je povinen v termínech stanovených rektorem vysoké školy podat přihlášku ke studiu a doplnit veškeré
požadované náležitosti, zejména úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

7. Rektor vysoké školy může v souladu s tímto řádem vyhlásit mimořádný termín konání přijímacích zkoušek a spolu s ním také
mimořádný termín pro podání přihlášky.

8. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení přihlášky ke studiu na vysoké škole ve formě předepsané rektorem vysoké školy.

9. Přihláška musí být řádně vyplněna, podepsána a musí obsahovat veškeré předepsané přílohy. Doklad o požadovaném
dosaženém vzdělání je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni zápisu do studia.

10. V případě neúplné přihlášky je uchazeč vyzván k jejímu doplnění, a to ve lhůtě 15 dnů. V případě, že ve stanovené lhůtě není
přihláška doplněna, je odmítnuta a přijímací řízení je zastaveno ke dni odmítnutí přihlášky. O odmítnutí přihlášky je student
písemně informován.

11. Bližší informace o průběhu přijímacího řízení stanoví vyhláška rektora o pravidlech přijímacího řízení.

12. V odůvodněných případech může rektor vysoké školy stanovit uchazeči na základě jeho žádosti náhradní termín přijímacích
zkoušek.

13. V případě, že se student bez omluvy nedostaví k přijímací zkoušce, přijímací řízení je ukončeno a tato skutečnost je mu
oznámena písemně.

14. Uchazeči vykonají ve stanovený den přijímací zkoušku stanovenou rektorem pro daný studijní program.

15. Rektor může prominout vykonání přijímací zkoušky dle podmínek stanovených rektorem ve vyhlášce o pravidlech přijímacího
řízení.

Čl. 3
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

1. Uchazeč, který splnil požadavky pro přijetí, obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu v daném studijním programu.
2. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysoké škole.
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3. O přijetí ke studiu rozhoduje rektor vysoké školy na základě výsledků přijímacího řízení, které zpracovává rektorem jmenovaná
komise pro přijímací řízení, jejímiž členy jsou akademičtí pracovníci vysoké školy.
4. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu a musí obsahovat
výrok a jeho odůvodnění, spolu s poučením o opravném prostředku proti rozhodnutí.
5. Uchazeč se může proti rozhodnutí rektora o výsledku přijímacího řízení odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí,
k rukám rektora vysoké školy. O odvolání rozhoduje přezkumná komise jmenovaná rektorem. Proti rozhodnutí o opravném
prostředku není další opravný prostředek přípustný.
6. Uchazeč má možnost písemně požádat o nahlédnutí do spisu vedeném o jeho přijímacím řízení, zejména do hodnocení své
přijímací zkoušky. Spis je uložen na studijním oddělení vysoké školy. Student má právo nahlížení po dobu, která mu běží pro
odvolání proti rozhodnutí rektora vysoké školy o výsledku přijímací zkoušky. K nahlížení do spisu není možné zmocnit třetí osobu.
Jedná se o osobní právo uchazeče o studium.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento řád přijímacího řízení byl v souladu se Stanovami Západomoravské vysoké školy, z.ú. schválen správní radou.
2. Tento řád přijímacího řízení nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
.

Za předsedu správní rady dne 26. 2. 2019
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
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