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2019/2020 

 
 
 
 

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu jsou stanoveny zákonem 

o vysokých školách č. 111/1998 Sb. § 48 odst. 1.  
 

1 Termín podání přihlášek ke studiu:  
pro 1. kolo: 31. 3. 2019  

pro 2. kolo: 30. 4. 2019  

pro 3. kolo: 31. 5. 2019  

pro 4. kolo: 17. 8. 2019 
 

2 Termíny přijímacích zkoušek: 
Přijímací zkoušky probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán na e-mailovou 

adresu, kterou uchazeč uvedl v přihlášce. 
 

3 Administrativní poplatek:  
490,- Kč 

účet školy: 7000012206/8040 

variabilní symbol - identifikační číslo studenta nebo rodné číslo 
 

4 Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské formě studia:  
 vyplněná přihláška s uvedením názvu studijního programu a studijního oboru 

 potvrzení o zaplacení administrativního poplatku  

 ověřená kopie maturitního vysvědčení  
 

5 V akademickém roce 2019/2020 nabízíme bakalářské studijní programy: 
 

Studijní program Studijní program Forma studia 

Bezpečnostně právní činnost Bezpečnostně právní činnost 

ve veřejné správě 

Prezenční 

Bezpečnostně právní činnost Bezpečnostně právní činnost 

ve veřejné správě 

Kombinované 

Ekonomika a management Management a marketing 

služeb 

Prezenční 

Ekonomika a management Management a marketing 

služeb 

Kombinované 

 



6 Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy 
Přijímacího řízení se nebojte, probíhá formou přátelského pohovoru a má tyto cíle: 

 popovídáme si s vámi o vybraném studijním oboru a vaší motivaci ke studiu, 

 seznámíme vás s obsahem uzavírané Smlouvy o studiu, 

 v případě zájmu podepíšeme smlouvu o studiu. 
 

7 Podmínky přijetí ke studiu: 
Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splní tyto podmínky:  

 podepíše smlouvu o studiu. 

 zaplatí školné. 
 

8 Vyrozumění o přijetí: 
 § 50 odst. 4: „ Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření 

podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti 

podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. 

Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce.“ 

Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na VŠ, budou doručeny vyvěšením na úřední 

desce VŠERS. 

 § 50 odst. 5: „ Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají 

význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.“ Studijní oddělení VŠERS umožní 

účastníkům přijímacího řízení nahlédnout do výsledků přijímacího řízení ve dnech 

29. června 2019, 30. srpna 2019, 12. září 2019 v úředních hodinách studijního 

oddělení VŠERS. 
 

9 Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu: 
Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány rektorovi VŠERS. Žádosti 

budou shromážděny do 10. srpna 2019 na studijním oddělení VŠERS a do 17. srpna 2019 

přezkoumá rektor všechny žádosti. V případě změny původního rozhodnutí budou výsledky 

přezkoumání odeslány do 24. srpna 2019. 

V případě, že se uchazeč zúčastní přijímacího řízení v pozdějším termínu, bude termín přezkumu 

stanoven dodatečně. 


