Vysoká škola obchodní a hotelová
SMĚRNICE REKTORA č. 4/2014
Směrnice rektora k přijímání studentů na akademický rok 2015/2016
I. Studijní programy a obory
V akademickém roce 2015/2016 se otevírají v bakalářském studijním programu Gastronomie,
hotelnictví a turismus tyto obory:
1. Management hotelnictví a cestovního ruchu (prezenční i kombinovaná forma studia)
2. Gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu management (prezenční i kombinovaná
forma studia)
II. Přijímání uchazečů
(1) Podle § 48 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) je základní podmínkou přijetí ke studiu dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Ověřuje se předložením maturitního
nebo rovnocenného vysvědčení v originále nebo úředně ověřené kopii.
(2) Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je
přijímací pohovor o motivaci uchazeče.
III. Uznávání absolvovaných částí studia
(1) Student může před zápisem do studia požádat o uznání předmětů absolvovaných
v předchozím nebo souběžném studiu na vysoké škole v České republice.
(2) K žádosti dle odstavce 1 student doloží:
a) úředně potvrzený výpis o úspěšném absolvování každého předmětu včetně klasifikace, počtu
kreditů a počtu případných neúspěšných pokusů o ukončení předmětu a
b) úředně potvrzenou osnovu každého předmětu s popisem jeho začlenění do studijního oboru,
v jehož rámci byl absolvován.

(3) Předmět nebo část předchozího studia je možné uznat pouze za předpokladu, že:
a) neuplynulo 5 let od jejich úspěšného absolvování,
b) žádost o uznání je podána včetně všech náležitostí před zahájením studia.

(4) Zároveň s předmětem je uznána i jeho klasifikace, kreditová hodnota.
IV. Uznávání absolvovaných částí studia absolventů VOŠ
(1) Na absolventy VOŠ se vztahují všechny podmínky související s podmínkami přijímacího
řízení pro uchazeče o studium na VŠOH.
Po úspěšném přijetí může absolvent VOŠ požádat písemně rektora VŠOH o uznání části
studia absolvovaného na VOŠ a současní s tím i o povolení zahájit řádné studium
od 2. ročníku v případě, že student splňuje podmínku stanovenou Studijním a zkušebním
řádem VŠOH, čl. 13, odst. 2 – dosažení počtu minimálně 50 % hodnoty kreditů 1. ročníku.
Kredity může žadatel získat uznáním předmětů, které studoval na VOŠ a jenž jsou studovány
v rámci celého bakalářského studijního oboru na VŠOH.
Uznány mohou být předměty všeobecného základu, jazyky, odborná praxe, aplikační
předměty a všechny nabízené volitelné předměty.
Uznat nelze předměty tvořící náplň cíle studia a profil absolventa studijního programu
a oboru. Stejně tak to platí i pro předměty, které jsou stanoveny pro státní závěrečné zkoušky.

V. Přijímání cizinců ke studiu v českém jazyce
(1) Ke studiu v českém jazyce jsou přijímáni cizinci za podmínek shodných s uchazeči
s občanstvím České republiky za předpokladu, že:
a) předloží doklad o uznání (nostrifikaci) dosaženého středoškolského vzdělání,
b) předloží certifikát o vykonání zkoušky z českého jazyka. Pokud certifikát nedodají, musí vykonat
zkoušky z českého jazyka.

(2) Pro občany Slovenské republiky platí stejné podmínky přijetí jako pro občany České
republiky.
VI. Termíny přijímacího řízení bakalářského studia
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání vyplněné přihlášky ke studiu
v termínech stanovených pro jednotlivá kola. Přihláška se podává elektronicky nebo
prostřednictvím pošty na adresu školy. Podle kapacitních možností VŠOH přijímá přihlášky
průběžně.
(1) Lhůty pro podání přihlášek:
1. kolo:
do 28. února
další kola
do 30. dubna
do 15. června
do 31. července
do 30. září
VII. Poplatky a školné
(1) Poplatek za přijímací řízení:
Kč 500,-Zápisné (jednorázové pro celé studium):
Kč 3.000,-(2) Školné:
prezenční (denní) studium
kombinované (dálkové) studium

Kč 23.500,-Kč 19.800,-(při platbě za celý akademický rok Kč 37 000,-)

V Brně dne 31. 10. 2014
Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.,Dr.h.c.
rektor

