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OPATŘENÍ DĚKANKY EF č. 238/2023 
Dodatek č. 1 k Opatření děkana EF 233/2022 (k pravidlům pro přijímací řízení a 
podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 
2023/2024) 

8. března 2023 
 
 
Tento dodatek upravuje Opatření děkana EF č. 233/2022 takto: 
 
 
 
1. Článek 2 bod b) se upravuje takto: 
b) Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě:  

 studijního průměru ze studia na střední škole. U aktuálně maturujících uchazečů  
o studium se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních vysvědčení (tj. 
vysvědčení z konce školního roku) třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia. U 
ostatních uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních 4 ročníků 
studia.  

 získaných bodů za další činnosti uchazeče (Aktivity SŠ) nebo za výsledky národních 
srovnávacích zkoušek (SCIO).  

1) Uvedené výsledky za Aktivity SŠ, SCIO nejsou povinné a uchazeč nemusí uvedené dokládat 
anebo absolvovat.  

2) Přijímací komisí budou uznány takové další činnosti uchazeče – Aktivity SŠ (ASS), které jsou 
v souladu se zaměřením vybraného studijního programu (státní jazykové zkoušky, jazykové 
certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či olympiádách). Tyto 
aktivity, resp. kopie o nich, musí uchazeč doložit společně s přihláškou ke studiu (vložit do 
webového portálu spolu s elektronickou přihláškou).  

3) Výsledky národních srovnávacích zkoušek (SCIO) z obecných studijních předpokladů, 
které absolvoval uchazeč individuálně, musí být doloženy získaným certifikátem společně 
s přihláškou ke studiu (vložit kopii certifikátu do webového portálu spolu s elektronickou 
přihláškou). Termíny a ukázkový test jsou součástí přílohy č. 5. Uznány budou výsledky 
SCIO testu z roků 2021/2022 a 2022/2023. 

4) Doklady o Aktivitách SŠ a certifikát SCIO testů je možné rovněž doručit na fakultu poštou, 
osobně nebo vložit do elektronického portálu. 

 
 
Výklad:  
V přijímacím řízení nezískávají uchazeči body za test Všeobecných studijních předpokladů (VSP). 
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2. Článek 6 bod d) se ruší. 
3. Příloha č. 1 Informace k testu Všeobecných studijních předpokladů (VSP) se vypouští. 
4. V Příloze č. 4 „DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024“ 

se ruší všechny vypsané termíny Testu všeobecných studijních předpokladů (VSP). 
 
 
 
 
Sdělení nabývá účinnosti dnem 14. března 2023 
 
doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., v. r. 
děkanka Ekonomické fakulty 
 


