Vyhláška rektora č. 26/2020
o pravidlech přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních
programů pro akademický rok 2021/2022
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 2021/2022.
Část druhá
Přijímací řízení
Čl. 2
1. Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do
následujících navazujících magisterských studijních programů:
a) Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
b) Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.
2. Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů dle odst. 1 jsou následující:
a) v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 a 5 řádně 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.
3. Naplnění podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) se v případech dle § 48 odst. 5 prokazují:
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice,
získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice
podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

Čl. 3
Přijímací zkouška
1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Vysoké
škole PRIGO, z.ú. je také úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
2. Přijímací zkouška se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:
a) naplnění kritéria prospěchu z vysoké školy dle odst. 3
(0-40 bodů),
b) výsledek školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky
a ekonomiky a správy dle odst. 4
(0-20 bodů),
c) výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru dle odst. 5
(0-20 bodů),
d) naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti dle odst. 6
(0-20 bodů).
Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100.
3. Kritériem prospěchu se rozumí vážený studijní průměr v předchozím studiu na vysoké škole,
a to za poslední 2 ročníky, které je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací
zkoušky.
Je-li doložený vážený studijní průměr z předchozího studia na vysoké škole menší nebo roven
1,5, získá uchazeč 40 bodů. Je-li větší než 1,5, získá uchazeč v této části 0 bodů. V případech
dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách se postupuje analogicky.
4. Výsledkem školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky
a ekonomiky a správy je percentil. Podle dosaženého percentilu může uchazeč v této části získat
pouze následující počet bodů:
Dosažený percentil

Počet bodů
80 a více
60 až 79
40 až 59
méně než 40

20 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

5. Cílem ústního odborného a motivačního pohovoru je prověřit motivaci uchazeče ke studiu
a jeho zájem o problematiku související se studijním programem, k jehož studiu se uchazeč
hlásí. V průběhu pohovoru nejsou prověřovány odborné znalosti uchazeče. Z této části může
uchazeč získat maximálně 20 bodů na základě hodnocení tazatele, kterým je prorektor pro
studium, garant studijního programu nebo jimi pověřená osoba.
6. Kritériem kvalifikované kompetentnosti se rozumí doložené úspěchy uchazeče spočívající
zejména v:
a) absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů v oboru souvisejícím
s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a to v souhrnné délce alespoň jeden měsíc,
doložené potvrzením ze strany přijímajících institucí,

b) praxe v oboru souvisejícím s programem, k jehož studiu se uchazeč hlásí, nebo
dobrovolnická či jiná veřejně prospěšná činnost v souhrnné délce alespoň 5 let, doložená
potvrzením zaměstnavatele, vysílající organizace, nebo čestným prohlášením uchazeče, není-li
to jinak možné,
c) absolvování jazykové zkoušky z anglického nebo německého jazyka alespoň na úrovni C1
doložené příslušným certifikátem,
d) zapojení do vědecko-výzkumné činnosti v rámci projektu řešeného na vysoké škole doložené
potvrzením hlavního řešitele projektu,
e) aktuální a doložené členství v Mense ČR,
f) uznání úspěchů typově ekvivalentních těm, které jsou uvedeny pod písm. a) až e) potvrzené
rozhodnutím rektora na základě správního uvážení (žádost je vždy nutno doložit a odůvodnit).
Naplní-li uchazeč kritérium podle některého z písm. a) až f), získá 10 bodů. Maximální počet
bodů za naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti je 20.
7. Uchazeč splní podmínky přijetí ke studiu, pokud splní podmínky dle čl. 2 odst. 2 a v souhrnu
za jednotlivé části přijímací zkoušky uvedené v odst. 2, písm. a) až d) získá alespoň 40 bodů.
8. Vysoká škola PRIGO, z.ú. stanovuje v souladu s ustanovením § 49 zákona o vysokých
školách nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. Ten je pro jednotlivé navazující
magisterské studijní programy a formy studia následující:
a) Hospodářská politika a správa v prezenční formě studia
50,
b) Hospodářská politika a správa v kombinované formě studia
50,
c) Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia
50.
9. Ke studiu v některém z bakalářských studijních programů dle čl. 2 odst. 1 budou přijati ti
uchazeči, kteří splní podmínky přijetí dle odst. 7. Splní-li stanovené podmínky větší počet
uchazečů, než je nejvyšší možný počet uchazečů dle odst. 8, rozhoduje v souladu s ustanovením
§ 49 zákona o vysokých školách pořadí nejlepších.
8. Harmonogram přijímacího řízení je následující.
Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 28. 2. 2021.
Termín přijímací zkoušky, částí dle odst. 2 písm. b) a c), je stanoven na 29. 5. 2021.
Rektorka Vysoké školy PRIGO, z.ú. může v souladu s Řádem přijímacího řízení Vysoké školy
PRIGO, z.ú. vyhlásit mimořádný termín konání přijímací zkoušky 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/prouchazece/prijimaci-rizeni/, přičemž ostatní podmínky a pravidla zůstanou nezměněny.
9. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je
splatný do 28. 2. 2021 na účet č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo
uchazeče bez lomítka. 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.

10. K přihlášce ke studiu uchazeč přiloží následující dokumenty:
a) doklad o řádném ukončení studia v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských
vysokoškolských studijních programů ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách nebo
doklady dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách,
b) doklady o naplnění kritéria prospěchu dle odst. 2 písm. a) a odst. 3,
c) doklady o naplnění kritéria kvalifikované kompetentnosti dle odst. 2 písm. d) a odst. 4.
Nebudou-li tyto výsledky doloženy, má se za to, že uchazeč žádných takových výsledků
nedosáhl, a v této části bude hodnocen 0 body.
Část třetí
Závěrečná ustanovení
Čl. 4
1. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy PRIGO, z.ú.
a účinnosti dnem následujícím.
2. Dnem platnosti této vyhlášky se ruší vyhláška rektora č. 20/2019 ze dne 5. 3. 2020.

V Havířově dne 30. 10. 2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., v. r.
rektorka
Zveřejněno na úřední desce školy: 30. 10. 2020

