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Směrnice rektora č. 3/2015 
Podmínky studia absolventů vyšších odborných škol 

studujících bakalářské studijní programy 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. V souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z listopadu 2005 

a s § 49, odst. 1 a 3 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“) Vysoká škola sociálně správní, Havířov (dále jen „VŠSS“) stanovuje odlišné 
podmínky pro splnění studijních povinností, včetně jejich odlišného rozsahu 
pro absolventy vyšších odborných škol, kteří byli přijati ke studiu akreditovaných 
bakalářských studijních programů a oborů. 

 
Článek 2 

Přijímání ke studiu 
 

1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je pro absolventy vyšších 
odborných škol (dále jen „absolvent VOŠ) dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání. Po přijetí absolventa VOŠ ke studiu v bakalářském 
studijním programu na VŠSS může student předložit rektorovi písemnou žádost o uznání 
části studia absolvovaného na VOŠ. 

2. Uchazeči – absolventi VOŠ o studium k přihlášce ke studiu bakalářského studijního 
programu uskutečňovaného VŠSS přiloží: 

a. maturitní vysvědčení ze střední školy, 
b. diplom z VOŠ, 
c. výpis splněných studijních povinností potvrzený VOŠ, který bude podkladem 

k žádosti o uznání splněných studijních povinností v VOŠ. 
3. Studium je určeno zejména absolventům stejných nebo příbuzných studijních oborů, 

které byly obsahem studia na VOŠ. 
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Článek 3 
Průběh studia 

 
1. Na základě posouzení žádosti studenta umožňuje rektor svým rozhodnutím uznání části 

studia absolvovaného na VOŠ jako odpovídající ekvivalent zkoušek a zápočtů, které jsou 
součástí studijních plánů VŠSS. Rektor může svým rozhodnutím stanovit rozdílové 
zkoušky. Státní závěrečná zkouška je skládána v plném rozsahu vyplývajícím 
z akreditovaných studijních programů. 

2. Studium může probíhat podle individuálního studijního plánu pro absolventy VOŠ, který 
zohledňuje předměty absolvované na VOŠ. Do individuálního studijního plánu jsou 
zařazeny povinné předměty profilující studijní obor a garantující získání odbornosti 
studovaného oboru a naplnění profilu absolventa v souladu s podmínkami akreditace. 
Do individuálního studijního plánu mohou být zařazeny i další doplňující předměty, které 
nebyly součástí studia na VOŠ, pro naplnění profilu absolventa příslušného studijního 
oboru. 

3. Na základě Standardů Akreditační komise pro studijní programy o uznávání předmětů 
z vyšších odborných škol nelze uznat za splněné předměty, jejichž absolvování vede 
k dosažení cílů studia a profilu absolventa studijního programu. Jedná se zejména 
o povinné a povinně volitelné teoretické předměty, které vstupují do státní závěrečné 
zkoušky. 

4. Podle těchto Standardů Akreditační komise mohou být uznány předměty, které se 
pro dosažení profilu absolventa nejeví jako přímo nezbytné nebo z hlediska jejich 
charakteru je přijatelné, aby je student absolvoval jinde. Jde o předměty všeobecného 
základu, jazyky, odbornou praxi, aplikační praktické předměty a volitelné předměty. 

5. Výuka bude realizována v prezenční a kombinované formě v závislosti na počtu 
zapsaných studentů. 

6. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou v bakalářském studiu dle § 45, odst. 3 
zákona a absolvent získává akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před 
jménem) dle § 45, odst. 4 zákona. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato směrnice platí po dobu účinnosti Studijního a zkušebního řádu VŠSS Havířov 
registrovaného MŠMT dne 9. března 2010. 

2. Dnem 6. listopadu 2015 se zrušuje Směrnice rektora č. 1/2010 ze dne 29. března 2010. 
 
 
 
V Havířově dne 6. listopadu 2015 
 

 
 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
 rektor 

 


