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Vyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria v souladu s § 93, § 94 zákona č.561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nařízením 
vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 
č.10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění. 

Kód a název vzdělávacího programu:  64-31-N/02 Projektové řízení 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek a poplatku za přijímací řízení. 

Podmínky přijetí: 

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• absolvování motivačního pohovoru 
• řádně vyplněná přihláška ke studiu  
• lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu 

Termíny podání přihlášek ke studiu a konání motivačního pohovoru: 
1. kolo  
Termín podání přihlášky ke studiu: do 31. 08. 2022 
Termín motivačního pohovoru:  do 31. 08. 2022 
Bližší informace o místě a času konání motivačního pohovoru budou uchazečům zaslány po vyplnění jejich přihlášky 
na webu školy, nebo po přijetí jejich písemné přihlášky ke studiu. 

Počet přijímaných studentů:  
 64-31-N/02 Projektové řízení: počet 40 

Kritéria přijímacího řízení (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2022/2023) 

1. Uchazeči budou přijímáni v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení v pořadí daném 

• výsledkem motivačního pohovoru (1 až 15 bodů) 

2. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných uchazečů. 

3. Při rovnosti hodnocení u více uchazečů bude stanoveno jejich pořadí podle následujících rozlišovacích kritérií 
a) až c), dokud nebude rozlišeno pořadí každého z uchazečů. Nižší pořadové číslo ve výsledkové listině pak 
získá uchazeč, který lépe vyhoví následujícím kritériím, která budou uplatňována v tomto pořadí: 

A. lepší průměrný prospěch ze zkoušek společné části maturitní zkoušky, 
B. lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy, 
C. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy. 

4. O konání dalších kol přijímacího řízení rozhoduje ředitelka školy. 

V Praze dne 30. 05. 2022     Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D., ředitelka školy v.r. 


