Přijímací řízení
Uchazeči o studium – cizí státní příslušníci
pro akademický rok 2019/2020
Doložení znalosti českého jazyka
Uchazeči o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), musí kromě
podmínek přijímacího řízení příslušných jednotlivých oborů a forem studia doložit znalost
českého jazyka. Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:
a) Maturitní zkouškou z českého jazyka. Maturitní vysvědčení se zkouškou z českého
jazyka doloží uchazeči přihlášeni do
 1. kola do 28. 5. 2019,
 2. kola do 31. 7. 2019,
 3. kola do 5. 9. 2019.
Maturitní vysvědčení lze předložit osobně nebo zaslat poštou jeho úředně ověřenou
kopii Studijnímu oddělení VŠPJ.
NEBO
b) Úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
Tato zkouška se koná 28. 5. 2019, 31. 7. 2019 nebo 5. 9. 2019. Konání zkoušky v jiném
než stanoveném termínu není možné. Zkouška se skládá z písemné a ústní části:
Písemná část zahrnuje test zaměřený na gramatiku s použitím obecné slovní zásoby.
Test je složen z 30 otázek vždy se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna
je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat. Správná
odpověď je hodnocena 1 bodem, odpověď nevím/nebudu odpovídat žádným bodem,
za špatnou odpověď se odečítá 0,5 bodu, tj. maximálně může uchazeč získat z testu 30
bodů. Časový rozsah testu je 30 minut. Vzorový test je k dispozici na www.vspj.cz.
Cílem ústní části zkoušky je ověřit rozsah slovní zásoby, gramatickou správnost projevu,
porozumění mluvenému slovu a schopnost interakce. Dále je zjišťována motivace,
očekávání a bezprostřední potřeby studenta. U ústní části zkoušky může uchazeč získat
maximálně 20 bodů. Časový rozsah této části je max. 15 minut.
Pro úspěšné vykonání zkoušky z češtiny je předpokládána jazyková úroveň B1, což
znamená zvládnutí deklinace, konjugace všech časů a kondicionálu přítomného,

imperativu, stupňování adjektiv a adverbií, základů pravopisu, tvarosloví a větné
stavby.

Bez doložení znalosti českého jazyka příslušným způsobem nemůže být uchazeč
o studium ke studiu zapsán.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 byly schváleny Akademickým
senátem VŠPJ dne 12. 12. 2018.
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