Přihlášky ke studiu na vysoké škole
(vyšší odborné škole, k nástavbovému studiu)
1. Studenti maturitního ročníku obdrží od výchovného poradce zdarma max. 2 ks přihlášky ke
studiu na vysoké škole (SEVT 49 145 0), vyšší odborné škole (SEVT 49 152 0),
k nástavbovému studiu (SEVT 49 153 0) (dále jen přihlášky).
2. Za správnost vyplnění a pravdivost údajů v přihláškách, dodržení termínu odeslání na
příslušnou VŠ, VOŠ apod. zodpovídají studenti. Odeslání vyplněné přihlášky zajišťují
studenti sami.
3. Studenti maturitního ročníku odevzdají vyplněné přihlášky svým třídním profesorům
nejpozději do 18. 2. 2022. Třídní profesoři potvrdí pouze údaje uvedené na straně 2 přihlášky
a studentům potvrzenou přihlášku vrátí nejpozději do 22. 2. 2022.
4. Všechny informace platné pro aktuální akademický rok je možné najít na webové stránce
Centra pro studium vysokého školství ( http://www.csvs.cz/aktuality ). Informace o
přijímacím řízení platné pro následující akademický rok budou umístěny na této stránce
koncem prosince letošního roku. Základní informace otiskují rovněž Učitelské noviny v
listopadu 2021.
5. Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí ustanovení zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Zákon ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit na úřední desce vysoké školy nebo
fakulty informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně
čtyřměsíčním), jako např. lhůty pro podání přihlášky, podmínky přijetí, termín a způsob
ověřování splnění těchto podmínek (pokud je součástí ověřování požadavek přijímací
zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení) i nejvyšší
počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním oboru. Termín odeslání je
zpravidla 28. 2., ale některé VŠ, VOŠ apod. si stanovují termíny samy (!!!). Některé vysoké
školy, zejména uměleckého směru a fakulty architektury, stanovují termíny talentových
zkoušek před uvedeným datem.
7. Informace o přijímacím řízení a studiu jsou taktéž umístěny na webových stránkách
jednotlivých vysokých škol, jejich seznam je umístěn na webové stránce MŠMT
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol odkazy na jiné servery).
8. Výše uvedené informace se analogicky vztahují i na vyšší odborné školy a nástavbová studia.
9. Vedení školy doporučuje studentům sledovat webové stránky jednotlivých škol
v dostatečném časovém předstihu.
10. V případě nejasností se mohou studenti obracet na výchovného poradce školy.

