
 

 

Vyhláška rektora č. 20/2020 

o pravidlech přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských programů pro 

akademický rok 2020/2021 

 

Vysoká škola PRIGO, z.ú. 

 

Část první 

Úvodní ustanovení 

 

Čl. 1 

 

Tato vyhláška upravuje v souladu s částí pátou čl. 11 Statutu Vysoké školy PRIGO, z.ú. 

a s ustanoveními Řádu přijímacího řízení Vysoké školy PRIGO, z.ú. pravidla přijímacího řízení 

ke studiu navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021. 

 

 

Část druhá 

Přijímací řízení 

 

Čl. 2 

 

1. Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2020/2021 přijímají uchazeči do 

následujících navazujících magisterských studijních programů: 

a) Hospodářská politika a správa. 

 

2. Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů dle odst. 1 jsou následující: 

a) ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských 

studijních programů (je možné doložit až při zápisu do studia), 

b) řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky, 

c) úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 

 

 

Čl. 3 

Přijímací zkouška 

 

1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Vysoké 

škole PRIGO, z.ú. je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být 

prominuta za podmínek uvedených v části třetí. 

 

2. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v odst. 3 písm. a) až c), přičemž 

je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li 

uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší 

normovaný výsledek. 

 



 

3. Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ: 

a) absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu odborných znalostí 

z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy, 

b) absolvování školního ústního odborného pohovoru ověřujícího zejména odborné znalosti 

z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky a správy, 

c) absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) v podobě testu pro navazující 

magisterské studium ekonomie ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok. 

 

4. V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených 

v odst. 3 písm. a) až c), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou 

je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testu podle odst. 3 písm. c), je povinen 

tuto skutečnost doložit vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací 

zkoušky dle odst. 3 písm. a). 

 

5. Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací 

zkoušky dle odst. 3 písm. a) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle odst. 3 písm. 

b) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud 

uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle odst. 3 písm. b), nemůže již později přijímací 

zkoušku podle odst. 3 písm. b) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací 

zkoušky. 

 

6. Harmonogram přijímacího řízení je následující. Rektorka Vysoké školy PRIGO, z.ú. může 

v souladu s Řádem přijímacího řízení Vysoké školy PRIGO, z.ú. vyhlásit mimořádný termín 

konání přijímacích zkoušek a spolu s ním také mimořádný termín pro podání přihlášky. 

V takovém případě budou mimořádné termíny zveřejněny ve veřejné části webových stránek 

školy http://www.vs-prigo.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/. Ostatní podmínky a pravidla 

zůstávají nezměněny. 

 

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 30. 4. 2020. 

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 15. 5. 2020. 

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 18. 5. 2020. 

 

7. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je 

splatný do 30. 4. 2020 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně 

osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde 

XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla 

trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla 

XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je 

variabilní symbol 20200222 apod.). Po zaplacení administrativního poplatku zašle uchazeč 

potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy 

nebo e-mailem na adresu vs@prigo.cz. 

 

8. K přihlášce ke studiu uchazeč přiloží v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských 

vysokoškolských studijních programů ve smyslu § 48 odst. 1 a 4 zákona o vysokých školách. 

 

http://www.vs-prigo.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/


 

9. Maximální počet uchazečů, kteří budou přijati ke studiu v jednotlivých navazujících 

magisterských studijních programech, je následující: 

a) Hospodářská politika a správa        100. 

 

 

Část třetí 

Prominutí přijímací zkoušky 

 

Čl. 4 

 

Rektorka Vysoké školy PRIGO, z.ú. může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě 

splnění kritéria prospěchu dle čl. 5. 

 

 

Čl. 5 

Kritérium prospěchu 

 

1. Kritérium prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky je stanoveno jako prospěch do 

průměru 1,5 (vážený studijní průměr za celé studium v posledním absolvovaném 

vysokoškolském studijním programu z oblasti Ekonomické obory potvrzený vysokou školou, 

kde jej uchazeč absolvoval, případně doložení vysokoškolského diplomu s výsledkem studia 

„prospěl s vyznamenáním“ nebo ekvivalentním). 

 

2. Při splnění kritéria dle odst. 1 splňuje uchazeč kritérium prospěchu pro prominutí přijímací 

zkoušky. Ke studiu bude přijat rozhodnutím rektorky v rámci kapacit daného studijního 

programu. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium prospěchu bude vyšší než 

kapacita příslušného studijního programu, budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle 

průměrného prospěchu nejvýše. V případě shodného průměrného prospěchu je rozhodující 

okamžik doručení přihlášky ke studiu. 

 

 

Část čtvrtá 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 6 

 

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy 

PRIGO, z.ú. 

 

V Havířově dne 5. 3. 2020 

 

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 

rektorka 

 

Zveřejněno na úřední desce školy: 5. 3. 2020 
 


