PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

I. Úvod
Účelem rozhodnutí je stanovení podmínek přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do
studijních programů pro akademický rok 2020/2021.
Přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 nabývá
platnosti schválením ve Správní radě dne 27. 11. 2019.

II. Cíle rozhodnutí
Cílem rozhodnutí je upřesnění a stanovení přijímacího řízení a podmínek pro přijetí ke studiu
pro akademický rok 2020/2021
STUDIJNÍ PROGRAMY
Pro akademický rok 2020/2021 budou přijímáni uchazeči ke studiu do studijních programů:
(1)

profesně zaměřený bakalářský studijní program:
forma studia:
místo studia:

Logistika (B1041P040005)
prezenční, kombinovaná
Přerov, Praha

(2)

profesně zaměřený navazující magisterský
studijní program:
forma studia:
místo studia:

Logistika (N1041P040001)
prezenční, kombinovaná
Přerov, Praha

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
1. Termíny pro podání přihlášky s místem studia Přerov a Praha:
(1)
(2)
(3)

do 30. 4. 2020
do 10. 6. 2020
do 10. 9. 2020

2. Adresa pro podání přihlášky:
Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
3. Přihláška ke studiu se skládá z:
přihlášky dostupné na www.vslg.cz; elektronická přihláška ke studiu /Uchazeč Přijímací řízení - E-přihláška /,
a) přihlášky dostupné na www.vslg.cz; elektronická přihláška ke studiu /Uchazeč –
Přijímací řízení – E-přihláška /http://vslg.cz/pro-uchazece/ nebo,
b) formuláře SEVT 49 145 000 „Přihláška ke studiu na VŠ“,

c) k přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené
s přijímacím řízením ve výši 500 Kč. Tato částka se hradí na účet školy
č. 86-7184480257/0100, VS = rodné číslo (scan dokladu na e-mail: studijni@vslg.cz,
poštou na adresu školy nebo osobně na studijní oddělení),
d) notářsky ověřené kopie (ověřovací doložka) – maturitního vysvědčení, u absolventů
VOŠ diplomu o absolutoriu a vysvědčení o absolutoriu, u studentů s titulem Bc.
diplomu o státní závěrečné zkoušce.
OBSAH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky
v stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu
a ukončeno rozhodnutím rektora.
2. Obsah přijímacího řízení pro profesně zaměřený bakalářský studijní program a profesně
zaměřený navazující magisterský studijní program:
-

osobní pohovor,
podepsání Smlouvy o studiu na Vysoké škole logistiky o.p.s.,
zaplacení 1. splátky poplatku za studium zimního semestru 1. ročníku
ve výši 5.000 Kč.

3. Komise pro pohovory jsou tříčlenné. Složení komise určuje rektor z akademických
pracovníků VŠLG. Při pohovoru musí být přítomni alespoň dva členové.
4. O průběhu přijímacího pohovoru nebo zkoušky se pořizuje Protokol o průběhu přijímacího
řízení uchazeče, obsahující jména členů přijímací komise, jméno a identifikační číslo
uchazeče, datum konání zkoušky, krátké písemné zhodnocení obsahu pohovoru, s kterým
je uchazeč bezprostředně seznámen.

5. Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže zúčastnit přijímacího pohovoru, je povinen
omluvit se písemně bez zbytečného odkladu. Neomluví-li se, nebo pokud není jeho omluva
přijata, nesplní základní podmínku pro přijetí ke studiu. Je-li omluva přijata, je uchazeči
oznámen náhradní termín přijímacího pohovoru.
6. Rozhodnutí rektora o přijetí či nepřijetí se zaznamenává do Protokolu o přijímacím řízení
uchazeče a stává se součástí přihlášky ke studiu.
TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO POHOVORU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO PŘEROV
profesně zaměřené studijní programy - bakalářský Logistika (B1041P040005)
a navazující magisterský Logistik (N1041P040001)
1. termín
2. termín
3. termín

25. 5. 2020
22. 6. 2020
14. 9. 2020

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO POHOVORU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO PRAHU
profesně zaměřené studijní programy - bakalářský Logistika (B1041P040005)
a navazující magisterský Logistika (N1041P040001)
1. termín
2. termín
3. termín

22. 5. 2020
20. 6. 2020
12. 9. 2020

Na konkrétní termín bude uchazeč písemně pozván. VŠLG si vyhrazuje právo určit další
termíny přijímacího pohovoru v závislosti podle počtu uchazečů.
POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500 Kč pro uchazeče dle článku Podání
přihlášky, odst. 3. Pokud se uchazeč přijímacího pohovoru nezúčastní nebo nevyhoví,
poplatek mu nebude vrácen
2. Doklad potvrzující zaplacení poplatku se přikládá k přihlášce. Jako doklad o úhradě slouží
výpis z účtu (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě) nebo kopie pokladní složenky.
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je hrazen na číslo účtu
86-7184480257/0100, variabilní symbol = rodné číslo uchazeče, se splatností
do stanoveného termínu pro podání přihlášky.
POPLATEK ZA STUDIUM
(1) Roční poplatek za studium v akademickém roce 2020/2021 činí pro studenty profesně
zaměřeného bakalářského studijního programu Logistika (B1041P040005):
a) pro prezenční formu studia:

1. rok studia: 39.000 Kč
2. rok studia: 40.000 Kč
3. rok studia: 40.000 Kč

b) pro kombinovanou formu studia:

1. rok studia: 39.000 Kč
2. rok studia: 39.000 Kč
3. rok studia: 39.000 Kč

(2) Roční poplatek za studium v akademickém roce 2020/2021 činí pro studenty prezenční
a kombinované formy profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního
programu Logistika (N1041P040001):
1. rok studia: 42.000 Kč
2. rok studia: 42.000 Kč

(3) Splatnost poplatku za studium
a) 1. ročník: 5.000 Kč při podpisu Smlouvy o studium na VŠLG, zbytek ve dvou splátkách
– před zahájením každého semestru daného akademického roku,
b) 2. a 3. ročník: ve dvou splátkách vždy před zahájením semestru daného akademického
roku.
c) O jiném způsobu splatnosti poplatku za studium v jednom semestru (více splátek)
rozhoduje ředitel společnosti na základě podané žádosti o sjednání splátkového
kalendáře. Za každou žádost se platí poplatek; při podání žádosti o 2 splátky
za semestr – 1.000 Kč, při podání žádosti 3 a více splátek za semestr – 1.500 Kč.
d) Poplatek za studium je splatný bezhotovostním převodem na účet školy
(číslo účtu 86-7184480257/0100, variabilní symbol = rodné číslo studenta).
PŘIJETÍ KE STUDIU, VOLBA STUDIJNÍ SPECIALIZACE
1. O přijetí ke studiu rozhoduje rektor na základě splnění podmínek přijímacího řízení.
a) Nejvyšší počet přijatých studentů do prvního ročníku studia v akademickém roce
2020/2021 je pro profesně zaměřený bakalářský studijní program Logistika
(B1041P040005) – 200 studentů do prezenčního studia a 200 studentů
do kombinovaného studia,
b) pro profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Logistika
(N1041P040001) – 200 studentů do prezenčního studia a 200 studentů do
kombinovaného studia.
2. Informace o výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách VŠLG, www.vslg.cz,
3. Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení odešle škola na adresu uchazeče do 5-ti
pracovních dnů po skončení přijímacího řízení
4. Platnost rozhodnutí o přijetí je podmíněna uzavřením Smlouvy o studiu na Vysoké škole
logistiky o.p.s. včetně zaplacení první splátky poplatku za studium, jinak ztrácí pořadí
a volná místa jsou nabídnuta dalším zájemcům.
5. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává rektorovi do 30 dnů
od doručení tohoto rozhodnutí. Rektor přezkoumá žádost do 14 dnů od doručení žádosti.
Jeho stanovisko je konečné.
6. V přihlášce je student povinen si zvolit jednu z nabízených specializací profesně
zaměřeného bakalářského studijního programu Logistika. Po absolvování společného
1. ročníku bakalářského studia si student může požádat o změnu specializace (Řízení
dokument RR 02/18-VSLG – Volba specializace):
Při studiu v edukačním centru Přerov, prezenční a kombinovaná forma studia si volí z těchto
specializací profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Logistika
(B1041P040005):
- Logistika v dopravě (104104BP11),
- Logistika ve službách (104104BP12),
- Informatika pro logistiku (104104BP13);

Při studiu v edukačním centru Praha, prezenční a kombinovaná forma studia si volí z těchto
specializací profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Logistika
(B1041P040005):
- Logistika v dopravě,
- Logistika ve službách,
- Informatika pro logistiku.
V přihlášce u profesně zaměřeného navazujícího magisterského studia si student volí
studijní program Logistika, přičemž při zápise si volbou předmětů určí profilaci
- Logistika a řízení dopravních procesů nebo Logistika a řízení výrobních procesů.
7. Správní rada VŠLG může rozhodnout, že se nabízená specializace nebude otevírat
v příslušné formě studia z důvodu nízkého (méně než 15 studentů) zájmu studentů o volbu
předmětné specializace. Studenti mají možnost pokračovat v té specializaci, které se budou
otevírat v daném edukačním centru, případně v jiném edukačním centru VŠLG, kde se
předmětná specializace bude otevírat. Rektor VŠLG neprodleně bude jednotlivě informovat
studenty, kteří si zvolili specializaci, jež se nebude otevírat a současně jim nabídne další
studijní možnosti.

III. Závěrečná ustanovení
Platnost tohoto rozhodnutí je stanovena ode dne vydání rozhodnutí, tj. 2. 12. 2019

Informace: Tel.: +420 581 259 149/143; Fax: +420 581 259 131; www.vslg.cz e-mail:
studijni@vslg.cz

