PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE ZE ZAHRANIČÍ
UCHAZEČI O STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů nejsou vyžadovány.
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 – více v Opatření děkana č. 212/2021 a Dodatku č. 2 k tomuto opatření (Opatření č.
230/2022) - doporučujeme prostudovat.
DOKUMENTY, KTERÉ JE TŘEBA DODAT
Podle čl. 5 Opatření děkana č. 212/2021 musí uchazeč o studium v bakalářských studijních
programech, který absolvoval střední vzdělání v zahraničí, dodat následující dokumenty:
1. opis VYSVĚDČENÍ/PROSPĚCHU ZA VŠECHNY ROČNÍKY STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA v souladu
se systémem středoškolského vzdělávání dané země (popř. prospěch ze studia za všechny
ročníky středoškolského studia potvrzený střední školou, na jehož základě bude ověřen jeho
studijní průměr ze studia na střední škole). Tento dokument/tyto dokumenty musí být
v případě, že jsou vydány ve státech, v nichž neplatí Úmluva o Apostile, ani nebylo sjednáno
osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní pomoci, opatřeny
doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě, že tyto dokumenty jsou vydány ve státech, v nichž
platí Úmluva o Apostile, musí být opatřeny touto tzv. Apostilou. Uvedené dokumenty, včetně
Apostily či doložky o superlegalizaci musí být přeloženy do českého jazyka soudním
tlumočníkem;
2. kopii DOKLADU O ÚSPĚŠNĚ SLOŽENÉ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA:
a) z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy či některé z českých univerzit na
úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR) - bližší informace o
termínech a místech konání zkoušky: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-zcestiny-pro-cizince-cce;
b) Zkoušku z českého jazyka lze absolvovat i na EF JU. Uchazeč s řádně podanou přihláškou
se může na zkoušku z českého jazyka přihlásit prostřednictvím webové stránky fakulty:
https://www.ef.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni.
Další
informace:
efstudijni@ef.jcu.cz.
3. DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ S MATURITOU (Atestat
apod.) a webové stránky školy, kterou uchazeč absolvoval. Uchazeči, kteří již ukončili
středoškolské vzdělání, jsou povinni tento doklad doložit společně s přihláškou. Uchazeči,
kteří jsou v posledním ročníku středoškolského studia, jsou povinni předložit maturitní
vysvědčení nejpozději v den zápisu ke studiu. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské
vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední
škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu
Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR povolilo
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podle školského zákona plnění povinné školní docházky, (dále jen „zahraniční středoškolské
vzdělání“) prokazuje v souladu s čl. 5 Opatření rektora č. R 450 ze dne 18. 11. 2020 splnění
podmínky předchozího vzdělání:
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o
dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo
podle dřívějších právních předpisů,
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v
České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího
úředního postupu, nebo
d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední
škole působící podle správních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě
opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v
magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
Tento dokument musí být v případě, že je vydán ve státě, v němž neplatí Úmluva o Apostile,
ani nebylo sjednáno osvobození od ověřování ve dvoustranné mezinárodní smlouvě o právní
pomoci, opatřen doložkou o tzv. superlegalizaci. V případě, že tento dokument je vydán ve
státě, v němž platí Úmluva o Apostile, musí být opatřen touto tzv. Apostilou. Uvedený
dokument, včetně Apostily či doložky o superlegalizaci musí být přeložen do českého jazyka
soudním tlumočníkem.
NOSTRIFIKACE ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ
Pokud uchazeč doloží zahraniční středoškolské vzdělání podle odstavce 1 písm. d) tohoto
dokumentu, fakulta, které byly příslušné doklady předloženy, posoudí splnění podmínky
předchozího vzdělání tak, že ověří, zda doložené zahraniční středoškolské vzdělání uchazeče v
uvedeném cizím státě opravňuje ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním
programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní
program. Je-li to z hlediska principů uvedených v čl. 4 odst. 1 Opatření rektora R 450 ze dne
18. 11. 2020 nezbytné, může fakulta vyžadovat, aby uchazeč předložil potvrzení příslušné
zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent
studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném
cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v
magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. V
případě přetrvávající pochybnosti o tom, zda zahraniční středoškolské vzdělání uchazeče
doložené zahraničním dokladem podle odstavce 1 písm. d) je pro splnění podmínky
předchozího vzdělání dostačující, vyzve fakulta uchazeče k prokázání splnění této podmínky
způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a).
Výše uvedené doklady tvoří povinnou přílohu přihlášky.
• V souladu s čl. 4, odst. 2 Opatření rektora č. R 450 musejí být podklady předloženy v úředně
ověřené listinné podobě, v podobě elektronického dokumentu vydaného příslušnou institucí
nebo jako (PDF) dokument vzniklý autorizovanou konverzí. Podklady v jiné podobě, než je
výše uvedeno, nebudou akceptovány.
• Uchazeče, který nepředložil všechny požadované podklady či jejich překlady nebo podklady
nepředložil v požadované podobě, vyzve děkan k odstranění nedostatků nebo k doplnění
podkladů.
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• Na uchazeče, jehož předchozí vzdělání nebylo náležitým způsobem doloženo, se pohlíží jako na
uchazeče, který nesplnil podmínku předchozího vzdělání. Nesplnění podmínky předchozího
vzdělání je důvodem pro vydání zamítavého rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke studiu.
• Postup při posuzování zahraničního středoškolského vzdělávání se řídí čl. 5 odst. 2 výše
zmíněného Opatření rektora č. R 450.
UCHAZEČŮM DOPORUČUJEME KOMUNIKOVAT PŘÍMO SE STUDIJNÍM ODDĚLENÍM (studijnief@ef.jcu.cz) EKONOMICKÉ FAKULTY. KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM KURÁTORŮ
ZPOMALUJE PROCES PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

1.

2.

3.

UCHAZEČI Z UKRAJINY
Podle zákona č. 67/2022 Sb.:
Přijímání uchazečů z Ukrajiny by mělo probíhat srovnatelně s ostatními uchazeči (podání
přihlášky, doložení předchozího vzdělání, které můžeme běžně posoudit v rámci přijímacího
řízení dle opatření rektora R 450, atd.), v případě potřeby je možno:
a. Uchazeč, který nemůže doložit předchozí vzdělání diplomem nebo vysvědčením, může
tyto skutečnosti doložit formou čestného prohlášení. Uchazeč, který dokládá čestné
prohlášení, musí zároveň doložit, že má statut cizince, kterému byla v České republice
poskytnuta dočasná ochrana (viz § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.).
Uchazeč, který má statut cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná
ochrana, může požádat rektora (žádost se podává k rektorovi, tj. pokud ji uchazeč podá na
studijní oddělení fakulty, měla by být žádost fakultou postoupena na útvar pro studijní
činnost rektorátu) o prominutí poplatku 500 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením.
Žadatelům o nostrifikaci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, byl
prominut poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Výše uvedené je závislé na účinnosti zákona č. 67/2022 Sb., která trvá od 21. 3. 2022 do 31. 3.
2023.

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Zkouška z českého jazyka absolvovaná na Ekonomické fakultě JU slouží pouze pro účely
přijímacího řízení. Zájemci o tuto zkoušku se registrují na e-mailové adrese polaskova@ef.jcu.cz, a
to nejpozději do 5. 8. 2022.
Zkouška se uskuteční online formou. Po registraci obdrží uchazeč instrukce pro vykonání písemné
části. Písemnou část musí složit nejpozději do 31. 8. 2022.
Po úspěšně vykonané písemné části se musí dále uchazeč registrovat na termín ústní části
zkoušky. Instrukce pro registraci na ústní část zkoušky obdrží mailem. Ústní část zkoušky je nutno
absolvovat nejpozději do 10. 9. 2022.
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Skladba přijímací zkoušky z českého jazyka – úroveň B1
Název části
Čtení
s porozuměním
20 minut
Poslech
s porozuměním
20 minut
Psaní
20 minut

Ústní část
(Mluvení)

Úloha

Rozsah

Počet
úkolů

Úloha 1

1 středně dlouhý text
(100–110 slov)
1 dlouhý text
(300–330 slov)
1 dialog

Úloha 2

1 monolog

5

Úloha 1

Doplňování textu

20

Výběr ze dvou
alternativ (ano/ne)
Výběr ze čtyř
alternativ
Výběr ze čtyř
alternativ
Výběr ze čtyř
alternativ
Úloha cloze

10

Úloha cloze

Úloha 1
Úloha 2

Úloha 2

Úloha 1
Úloha 2

Text dopisu/emailu
3 minuty/kandidát
3 minuty/kandidát

15 minut

5

Forma úkolů

5
5

Dosažený/maxi
mální počet
bodů
10
10
10
10
20
10

Řízený monolog
Řízená konverzace
s examinátorem na zadané
téma

Ústní interakce (hodnotí se celkem za všechny úlohy)
Fonologická kompetence (hodnotí se celkem za všechny úlohy)

10
10

5
5
Celkem: 100

Po písemné části se uchazeč musí registrovat na termín ústní částí zkoušky.
Zkouška se provádí pouze pro účely konkrétního přijímacího řízení ke studiu na EF JČU.
Test z českého jazyka je zpoplatněn částkou 2000 Kč.
BANKOVNÍ ÚDAJE:
platby v CZK – 104725778/0300 (IBAN CZ2003000000000104725778) SWIFT: CEKOCZPP
platby v EUR – 131975908/0300 (IBAN CZ4603000000000131975908) SWIFT: CEKOCZPP
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 1209402
specifický symbol: příjmení uchazeče, oborové registrační číslo uchazeče z přihlášky (vpravo
nahoře na první straně)
• účel platby – test ČJ – přijímací řízení

•
•
•
•
•
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
“Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2022/2023”

mezní termín podávání přihlášek do 2. kola

5. 8. 2022

mezní termín doložení dokladů o úspěšně absolvovaných školních a
mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové
certifikáty apod.)

5. 8. 2022

zasedání přijímací komise

6. 9. 2022

zveřejnění výsledků splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí

7. 9. 2022

rozesílání rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí nebo informace o
splnění/nesplnění podmínek pro přijetí*

7. – 9. 9. 2022

termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího
řízení

15. 9. 2022

mezní termín dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, u
uchazečů ze zahraničí mezní termín dodání všech požadovaných
dokumentů dle čl. 5, odst. b)

den zápisu

zápisy do studia

15. 9. 2022

* Uchazeči, který úspěšně vykonal příjímací zkoušku, bude zasláno Rozhodnutí děkana o přijetí až
po dodání všech potřebných dokumentů.
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