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Vyhláška rektora č. 6/2016 
Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů 

Vysoké školy sociálně správní, Havířov 
pro akademický rok 2017/2018 

 
1. Bakalářské studijní programy (obory) na Vysoké škole sociálně správní, Havířov 
Ke studiu bakalářských studijních programů na Vysoké škole sociálně správní, Havířov se mohou 
přihlásit uchazeči, kteří absolvovali alespoň střední školu s maturitou. Bakalářské studium má 
standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se přiznává absolventům titul 
„Bakalář“.  
 
Všechny studijní obory jsou akreditovány a realizovány v prezenční a kombinované formě. Ke studiu 
na Vysoké škole sociálně správní, Havířov se pro akademický rok 2017/2018 přijímají uchazeči na 
následující bakalářské studijní programy, které se člení na uvedené studijní obory: 

 
Studijní program Studijní obor 
Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa 
 Management v sociální sféře 
Sociální politika a sociální práce Sociální práce 

 
2. Přijímací řízení na Vysoké škole sociálně správní, Havířov pro akademický rok 

2017/2018 
Přihlášky ke studiu na Vysoké škole sociálně správní, Havířov se budou přijímat v těchto termínech: 

Termíny pro podání přihlášky 
3. 3. 2017 
12. 5. 2017 
23. 6. 2017 
25. 8. 2017 
15. 9. 2017 

V případě potřeby může rektor VŠSS Havířov vyhlásit další termíny pro podávání přihlášek. 
 

A. Přihláška ke studiu 
Přihlášky se podávají na formuláři SEVT č. 491450 nebo na formuláři, který je k dispozici 
na www.vsss.cz. Formulář je možné získat za poplatek i na studijním oddělení VŠSS. 
Přihlášky se přijímají do výše uvedených termínů na adrese: 
   VŠSS Havířov 
   Studijní oddělení – přihláška 
   V. Nezvala 801/1 
   736 01  Havířov–Město 
 

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

 

http://www.vsss.cz/


 
 

Přihlášku je možno odeslat poštou nebo odevzdat v úředních hodinách na studijním oddělení VŠSS 
Havířov (denně 8.00 – 15.00 hod.). 
 
Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny požadované údaje ve vlastním zájmu zvlášť pečlivě: 
a. Studijní program a obor, formu studia 
Uchazeč bude na základě doložení všech dokumentů uvedených v Pravidlech přijímacího řízení 
přijímán ke studiu zvoleného studijního oboru a formy studia. Dodatečné změny studijního oboru 
v přihlášce nejsou možné.  
b. Absolvovaný obor 
Uchazeč uvede název absolvovaného oboru a přiřazených kódů JKOV a KKOV. Oba kódy jsou uvedeny 
na výročním nebo maturitním vysvědčení. 
c. IZO (identifikační číslo zařízení) 
Identifikační číslo zařízení je uvedeno ve zřizovací listině střední školy. Údaj je uveden 
na vysvědčeních. 
d. Administrativní poplatek 
Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč, který může být uhrazen 
bezhotovostním převodem, hotově na studijním oddělení VŠSS nebo poštovní poukázkou typu A 
(je nutno uvést jak variabilní, tak i specifický symbol). 
 Název účtu adresáta: Vysoká škola sociálně správní, Havířov 
 Číslo účtu: 1721792399/0800 
 Konstantní symbol: 0308 
 Variabilní symbol: 1111 
 Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka) 
 Název a sídlo peněžního ústavu: Česká spořitelna Havířov 
Administrativní poplatek je v jakékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. 
e. Strukturovaný životopis, fotografie 
K přihlášce je nutno přiložit strukturovaný životopis a dvě pasové fotografie. 
f. Maturitní vysvědčení 
Uchazeči o studium společně s přihláškou ke studiu zašlou úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení. Maturitní  vysvědčení nemusí předložit uchazeči, kteří: 

 jsou občany České republiky, studují v zahraničí a v době podání přihlášky ke studiu ještě 
nebudou mít složenu maturitní zkoušku. 

 nebudou mít v době podání přihlášky ke studiu z jiných než prospěchových důvodů složenu 
maturitní zkoušku. V tomto případě je třeba předložit potvrzení střední školy o datu konání 
maturity. 

Uchazeči – včetně cizinců, kteří mají maturitní vysvědčení ze zahraničí, jsou povinni předložit kromě 
tohoto vysvědčení i nostrifikační doložku nebo potvrzení, že o její vydání požádali. Nostrifikaci 
provádějí krajské úřady v místě bydliště. (Netýká se uchazečů, kteří získali maturitní vysvědčení ve 
Slovenské republice.) V případě přijetí ke studiu musí předložit úředně ověřenou kopii nostrifikační 
doložky nejpozději do 11. 9. 2017. Uchazeči, kteří neměli při podání přihlášky ke studiu absolvovanou 
maturitní zkoušku, předloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení bezprostředně po jejím 
vykonání, nejpozději však k datu zápisu do studia. 
 
Důležitá upozornění: 

 Pokud přihláška ke studiu nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude zaregistrována. 
Přijímací řízení uchazeče se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách zahajuje doručením 
řádně vyplněné přihlášky vysoké škole. 

 V případě nesprávně, resp. neúplně vyplněné přihlášky bude uchazeč vyzván k odstranění 
nedostatků e-mailem nebo telefonicky. 

  



 
 

B. Počty přijímaných studentů 
Jednotlivé studijní obory budou otevřeny, jestliže podmínkám přijímacího řízení vyhoví nejméně 
20 uchazečů na daný studijní obor a danou formu studia. Počty skutečně přijatých studentů budou 
odpovídat kapacitním možnostem VŠSS. 

 
C. Výsledky přijímacího řízení 
Rozhodnutí rektora o přijetí/nepřijetí bude nejpozději pět pracovních dnů po termínu pro podání 
přihlášky zveřejněno na stránkách školy – www.vsss.cz. Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu, 
obdrží od rektora VŠSS písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. 

 
D. Přezkoumání rozhodnutí 
Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč písemně požádat o přezkoumání 
rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi do 30 dnů ode dne doručení. Na obálku prosím napište 
„ODVOLÁNÍ“. 
Uchazeč má právo nahlédnout do 15 dnů od doručení rozhodnutí do všech materiálů, které mají 
význam pro rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to 
pouze ve vyhrazených termínech a prostorách VŠSS za přítomnosti pověřeného zaměstnance. 

 
E. Zápis do studia 
Zápisy do studia se budou konat v budově VŠSS ve stanovených termínech. Konkrétní pokyny pro 
zápis ke studiu budou uchazečům oznámeny spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu. K zápisu se musí 
povinně dostavit každý uchazeč osobně. 
Před stanoveným termínem a v mimořádných případech, nejpozději do 5 dnů po tomto termínu se 
může uchazeč písemně omluvit. Uchazeči zaniká právo na zápis ke studiu, jestliže se bez omluvy 
nedostavil k zápisu nebo jeho omluva nebyla přijata. Právo na zápis ke studiu zaniká také v případě 
nezaplacení poplatku za studium (školného). 
 
 
 
Tato Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů na Vysoké škole sociálně 
správní, Havířov pro akademický rok 2017/2018 schválila ředitelka VŠSS, ICV Havířov Kamila Bujasová 
dne 14. října 2016. 
 

                  
      

Kamila Bujasová doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
ředitelka společnosti rektor 

 


