Vyhláška rektora č. 22/2020,
kterou se mění vyhlášky rektora č. 18/2019 a č. 19/2020
o pravidlech přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro
akademický rok 2020/2021
Vysoká škola PRIGO, z.ú.
Část druhá
Přijímací řízení
Čl. 3
Přijímací zkouška
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 pro studium v bakalářských studijních programech je stanoven na
2. 10. 2020.
Termín písemné i ústní školní přijímací zkoušky pro studium v bakalářských studijních
programech je stanoven na 3. 10. 2020.
7. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je
splatný do 2. 10. 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.
Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Čl. 7
1. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy
PRIGO, z.ú.

2. Dnem platnosti a účinnosti této vyhlášky se mění vyhlášky rektora č. 18/2019 a č. 19/2020
ze dne 12. 8. 2019 a 5. 3. 2020.
V Havířově dne 14. 9. 2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka
Zveřejněno na úřední desce školy: 14. 9. 2020

