
    

 

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM NA EKONOMICKOU FAKULTU PRO 
AKADEMICKÝ ROK 2015/2016  

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

Jak postupovat v rámci přijímacího řízení? 

Postupné kroky Termín Doplňující informace 

Termín pro podání 
přihlášek do 17. 4. 

Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech a oborech lze 
podávat na tiskopisech “Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou 
elektronické přihlášky, dostupné 
z www: http://www.jcu.cz/information_for/education/e_prihl_info_reg 
Podá-li uchazeč přihlášku ke studiu v bakalářském studijním programu a 
oboru formou elektronické přihlášky, je povinen podat tuto přihlášku ke 
studiu v bakalářském studijním programu a oboru vždy rovněž i v písemné 
podobě, a to buď osobně na studijní oddělení fakulty, nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovní licence. Pouhé vyplnění údajů do 
webovského formuláře nestačí, přihláška se nachází pouze ve fázi 
registrace a není ještě fakultou přijata. Po vyplnění potřebných údajů do 
webovského formuláře je tedy potřeba přihlášku vytisknout, podepsat, 
nechat potvrdit známky a studijní průměry střední školou a poslat na 
studijní oddělení Ekonomické fakulty. Teprve poté, kdy fakulta obdrží 
podepsaný originál přihlášky se všemi náležitostmi a požadovanými 
přílohami, bude přihláška zařazena mezi přijaté, tj. podané. V opačném 
případě  je přihláška neplatná a nebude k ní přihlíženo. 
Vyplnění známek do přihlášky: 
• Aktuálně maturující uchazeči o studium vyplní známky za 1. pololetí 
tohoto školního roku a výroční (tj. vysvědčení z konce školního roku) 
vysvědčení třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia.  
• Ostatní uchazeči o studium vyplní známky z výročních vysvědčení 
posledních 4 ročníků studia.   
Spolu s přihláškou poslat: 
• výsledky národních srovnávacích zkoušek (SCIO) z obecných studijních 
předpokladů, které doloží uchazeč získaným certifikátem (originál nebo 
úředně ověřenou kopii) – nejsou povinné – uchazeč může získat body 
navíc odpovídající dosaženému průměrnému percentilu 
• další činnost uchazeče nad rámec středoškolského studia v souladu se 
zaměřením vybraného studijního oboru (státní jazykové zkoušky, jazykové 
certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či 
olympiádách). Tyto aktivity, resp. originály dokladů či úředně ověřených 
kopií o nich, musí uchazeč doložit společně s přihláškou ke studiu.  
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - uchazeči, kteří již ukončili 
středoškolské vzdělání, jsou povinni tento doklad doložit společně 
s přihláškou. 

http://www.jcu.cz/information_for/education/e_prihl_info_reg


 

Poplatek za 
přijímací řízení 
 

do 17. 4. 

(nelze platit v hotovosti, pouze bankovním převodem či složenkou): 
bankovní spojení: 
číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300 
konstantní symbol: 0379 
variabilní symbol: 6020112 
specifický symbol: rodné číslo studenta/uchazeče 
účel platby - vyberte: přihláška ke studiu 

Informace o 
procesu registrace 
přihlášky a 
výsledcích 
přijímacího řízení 

 

 
si mohou uchazeči kontrolovat prostřednictvím webovského portálu 
informačního systému studijní agendy 
STAG: https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/prijimaci-rizeni.jsp. 
 

Podmínky pro 
přijetí ke studiu  

a) Pořadí uchazečů o studium v bakalářských studijních programech 
bude vypočteno primárně na základě výsledků testu z obecných studijních 
předpokladů (OSP) národní srovnávací zkoušky (SCIO) a průměrného 
prospěchu z 1. pololetí aktuálního školního roku, v němž je přijímací řízení 
konáno, a výročních (vysvědčení z konce školního roku) vysvědčení třech 
jemu bezprostředně předcházejících roků studia u aktuálně maturujících 
uchazečů, a z výročních vysvědčení posledních čtyř roků studia u všech 
ostatních uchazečů.  
b) Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech přizná 
přijímací komise bodové ohodnocení odpovídající průměrnému percentilu 
(v rozsahu 0 – 100) dosaženému v národní srovnávací zkoušce (SCIO) 
z obecných studijních předpokladů (OSP).  
c) Průměrný prospěch ze střední školy bude hodnocen bodově při 
využití 50 bodového systému (průměrný prospěch 1,00 = 50 bodů, 
průměrný prospěch 3,00 = 0 bodů).  
d) Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech může 
přijímací komise, po zvážení relevantnosti pro studium ve vybraném 
studijním oboru, za řádně doložené a úspěšně absolvované aktivity nad 
rámec běžného studia střední školy (viz část B 1.) přiznat v součtu až 20 
bodů (zkouška z cizího jazyka na úrovni B2  –  max 5 bodů, zkouška z cizího 
jazyka na úrovni C1 či C2 –  max 10 bodů, mezinárodní olympiády –  max 10 
bodů, ostatní doložené aktivity dle rozhodnutí přijímací komise).  

Zasedání příjímací 
komise 23. – 24. 4.  

Zveřejnění 
výsledků splnění 
podmínek pro 
přijetí/nepřijetí 

29. – 30. 4. 

 

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

 

5. – 7. 5. 

 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči s ukončeným a maturitním 
vysvědčením doloženým středoškolským vzděláním. Uchazeči, kteří 
maturují v aktuálním roce, obdrží informaci o splnění/nesplnění podmínek 
pro přijetí, a až po doložení ukončeného středoškolského vzdělání 
maturitním vysvědčením obdrží rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí. 
Pořadí uchazečů podle jejich bodového umístění bude zveřejněno v budově 
Ekonomické fakulty. 
 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/prijimaci-rizeni.jsp


 
Odeslání 
„návratky na 
fakultu“ (přijatí 
uchazeči) nebo 
„potvrzení zájmu o 
studium na EF JU“ 
(uchazeči nepřijatí 
z kapacitních 
důvodů) 

30. 6. 

= mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv. 
návratka***) u přijatých uchazečů 
 
V případě, že nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů a zašle vyplněný 
formulář Potvrzení trvání zájmu o studium na EF JU, bude zařazen do 
seznamu uchazečů o případně uvolněná místa. Do seznamu budou zařazeni 
ti, kteří potvrdí svůj zájem písemně,  

a to nejpozději do 30. června 2015. 

Možnost 
nahlédnutí do 
materiálů 

7. 7. a 8. 7. 
8 – 10 hod 

Podle § 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých 
materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na 
studijním oddělení fakulty  

Žádosti o 
přezkoumání 
rozhodnutí děkana 

 Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost 
se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti 
vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor 
změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami stanovenými podle § 
49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. 
Rozhodnutí rektora je konečné.  

 

 

Bližší specifikace podmínek pro přijetí u uchazečů ze zahraničních škol, vybraných VOŠ a účastníků Centra 
celoživotního vzdělávání na EF JU jsou obsaženy v Opatření děkana č. 67/2014.  

 


