RADY
A TIPY

K PŘIJÍMAČKÁM
Chcete vyzrát na přijímačky na VŠPJ?

Přinášíme vám rady a tipy, na co se připravit.

RADY A TIPY

KE STUDIU

OBECNÉ INFORMACE

Můžu se na VŠPJ dostat i bez přijímaček?
Ano. Pro přijetí ke studiu na technické a ekonomické programy nemusíš skládat přijímací
zkoušky. Aby ses dostal na bakalářské studijní programy Cestovní ruch, Finance a řízení,
Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi,
ti stačí včas podat přihlášku, zaplatit poplatek za přijímací řízení a doložit doklad o dosažení
požadovaného vzdělání. Pro přijetí na navazující magisterský studijní program Aplikovaná
technika pro průmyslovou praxi musíš kromě toho také včas dodat motivační dopis dokládající
tvoji způsobilost ke studiu.
Na jaké obory musím složit přijímací zkoušky?
Přijímací zkoušky je potřeba úspěšně složit pro přijetí na bakalářské studijní obory Porodní
asistentka a Všeobecná sestra a bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče.
Můžu se přihlásit i k dálkovému studiu na VŠPJ?
Jasně. Kombinované studium je možné v rámci všech studijních programů a oborů s výjimkou
oboru Porodní asistentka.
Do kdy mám podat přihlášku ke studiu na VŠPJ?
Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení pro všechny studijní programy a obory je potřeba podat
do 11. května 2022. U oborů s přijímacími zkouškami budou vypsána další dvě doplňková
kola. Také u programů bez přijímacích zkoušek budou vypsána doplňková kola, pokud nebude
v prvním kole přijímacího řízení naplněna jejich kapacita.
Do kdy mám zaplatit poplatek 650 Kč za přijímací řízení?
Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, pro první
kolo přijímaček tedy do 11. května 2022. Zaplacení poplatku je možné přes platební bránu, což
zabere pár vteřin.
Můžu podat přihlášku do doplňkového kola, i když jsem se už hlásil v prvním kole?
Pokud bys nebyl úspěšný hned v prvním kole přijímaček, můžeš podat přihlášku opakovaně i do
dalších vypsaných kol. Jen je potřeba vždy znovu zaplatit poplatek za přijímací řízení.
Nemohu se rozhodnout mezi bakalářským studijním programem Aplikované strojírenství
a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Co mám dělat?
Nemusíš zoufat. Pokud jsi nerozhodný, můžeš v rámci každého kola přijímacího řízení podat
přihlášky na tolik oborů, kolik chceš. Nesmíš jen zapomenout zaplatit za každou další přihlášku
poplatek za přijímací řízení. Limitem je tak jen tvoje peněženka :)
Můžu být přijat ke studiu na VŠPJ, když nejsem občan ČR?
Ano. Jen je potřeba mít maturitu z českého jazyka, nebo úspěšně složit zkoušku z českého
jazyka na VŠPJ, abychom měli jistotu, že studium v českém jazyce zvládneš.
Když jsem ze Slovenska a chci studovat na VŠPJ, musím mít také maturitu, nebo zkoušku
z českého jazyka na VŠPJ?
Nemusíš. K přijetí ke studiu na VŠPJ stačí zájemcům ze Slovenska maturita ze slovenštiny.

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PÉČE
Zajímá tě, z čeho se skládají přijímací zkoušky na bakalářský studijní program
Zdravotně sociální péče?
Součástí přijímacích zkoušek na obor Zdravotně sociální péče je:
• test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie,
sociologie, biologie) a obecných studijních předpokladů (max. 50 bodů)
• ústní pohovor – ověření kulturního, politického a společenského přehledu,
schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu (max. 50 bodů)
Jak vypadají testy u přijímacích zkoušek?
U testových otázek musíš vybrat jednu správnou odpověď ze tří možností. Za správnou
odpověď získáváš jeden bod, pokud odpovíš chybně, strhává se ti 0,5 bodu. Když se
rozhodneš neodpovědět, nezískáš žádný bod, ale také se ti žádný nestrhne. Dobře si
tedy rozmysli, jak odpovíš.
Jak dlouho trvá test u přijímacích zkoušek?
Test je složen z 50 otázek a máš na něj časový limit 45 minut.
Je možné si někde prohlédnout ukázkové testy z přijímacího řízení?
Ano, odkaz na ukázkové testy nalezneš v odkaze u e-přihlášky.
Jakým způsobem se dozvím o termínu konání přijímací zkoušky?
Po uzavírce přihlášek v daném kole nalezneš v e-přihlášce pozvání k přijímací zkoušce
s informací o termínu jejího konání.
Jak dlouho trvá test u přijímacích zkoušek?
Délka trvání pohovoru je maximálně 15 minut.
Jsi zvědavý, co tě čeká u ústního pohovoru při přijímačkách?
Nemusíš být nervózní. Pohovor probíhá ve skupině s dalšími uchazeči a zkoumá vaše
reakce na určité modelové situace i všeobecný přehled. Správné odpovědi neexistují,
jen správné postoje!
Víš, jak poskytnout první pomoc?
Dovedeš reagovat na různé neobvyklé situace?
To je dobře. I na tohle se tě můžou zeptat při ústním pohovoru u přijímaček na obor
Zdravotně sociální péče.

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PÉČE
Jaká je šance na přijetí na bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče?
Informace o procentuální šanci na přijetí včetně porovnání počtu přijatých studentů
a studentů přihlášených do přijímacího řízení v akademickém roce 2021/2022 nalezneš
u e-přihlášky.
Dobrovolničíš?
Máš za sebou zkoušku z cizího jazyka nebo zahraniční stáž v zahraničí?
Zúčastnil ses sebevzdělávací kurzu?
Tak to je super. Při doložení těchto aktivit můžeš získat u přijímaček zvýhodnění
až 20 bodů!
Abych se dostal na bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, je tedy
potřeba úspěšně složit zkoušky a případně doložit své dobrovolné aktivity?
To je to nejdůležitější. Nesmíš ale také zapomenout nejpozději do termínu
uzavření přihlášek doložit potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu programu
Zdravotně sociální péče.
Existuje nějaký formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu?
Ano. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu nalezneš ke stažení
v e-přihlášce po úhradě poplatku za přijímací řízení.

PORODNÍ
ASISTENTKA
Zajímá tě, z čeho se skládají přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor Porodní asistentka?
Součástí přijímacích zkoušek na obor Porodní asistentka je:
• test na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných
studijních předpokladů (max. 50 bodů)
• ústní pohovor – ověření znalostí biologie člověka a motivace uchazeče (max. 50 bodů)
Jak vypadají testy u přijímacích zkoušek?
U testových otázek musíš vybrat jednu správnou odpověď ze tří možností. Za správnou odpověď
získáváš jeden bod, pokud odpovíš chybně, strhává se ti 0,5 bodu. Když se rozhodneš neodpovědět, nezískáš žádný bod, ale také se ti žádný nestrhne. Dobře si tedy rozmysli, jak odpovíš.
Jak dlouho trvá test u přijímacích zkoušek?
Test je složen z 50 otázek a máš na něj časový limit 45 minut.
Jak dlouho trvá ústní pohovor?
Délka trvání pohovoru je maximálně 15 minut.
Je možné si někde prohlédnout ukázkové testy z přijímacího řízení?
Ano, odkaz na ukázkové testy nalezneš v odkaze u e-přihlášky na tento obor.
Jakým způsobem se dozvím o termínu konání přijímací zkoušky?
Po uzavírce přihlášek v daném kole nalezneš v e-přihlášce pozvání k přijímací zkoušce
s informací o termínu jejího konání.
Abych se dostal na obor Porodní asistentka, stačí tedy „ jenom“ úspěšně složit zkoušky?
To je to nejdůležitější. Nesmíš ale také zapomenout nejpozději do termínu uzavření přihlášek
doložit potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Porodní asistentka.
Existuje nějaký formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu?
Ano. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu nalezneš ke stažení v e-přihlášce
po úhradě poplatku za přijímací řízení.
Jaká je šance na přijetí na obor Porodní asistentka?
Informace o procentuální šanci na přijetí včetně porovnání počtu přijatých studentů
a studentů přihlášených do přijímacího řízení v akademickém roce 2021/2022 nalezneš
u e-přihlášky.
Je možné studovat obor Porodní asistentka i kombinovanou formou?
Ne, obor Porodní asistentka je možné studovat pouze prezenčně.

VŠEOBECNÁ
SESTRA
Zajímá tě, z čeho se skládají přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor Všeobecná sestra?
Součástí přijímacích zkoušek na obor Všeobecná sestra je:
• test na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných
studijních předpokladů (max. 50 bodů)
• ústní pohovor – ověření znalostí biologie člověka a motivace uchazeče (max. 50 bodů)
Jak vypadají testy u přijímacích zkoušek?
U testových otázek musíš vybrat jednu správnou odpověď ze tří možností. Za správnou odpověď
získáváš jeden bod, pokud odpovíš chybně, strhává se ti 0,5 bodu. Když se rozhodneš neodpovědět, nezískáš žádný bod, ale také se ti žádný nestrhne. Dobře si tedy rozmysli, jak odpovíš.
Jak dlouho trvá test u přijímacích zkoušek?
Test je složen z 50 otázek a máš na něj časový limit 45 minut.
Jak dlouho trvá ústní pohovor?
Délka trvání pohovoru je maximálně 15 minut.
Je možné si někde prohlédnout ukázkové testy z přijímacího řízení?
Ano, odkaz na ukázkové testy nalezneš v odkaze u e-přihlášky na tento obor.
Jakým způsobem se dozvím o termínu konání přijímací zkoušky?
Po uzavírce přihlášek v daném kole nalezneš v e-přihlášce pozvání k přijímací zkoušce
s informací o termínu jejího konání.
Chtěl bych studovat obor Všeobecná sestra v kombinované formě. Liší se v něčem
přijímací řízení?
Ano. Pokud chceš studovat kombinovanou formu oboru Všeobecná sestra, musíš kromě
úspěšného absolvování zkoušek také doložit praxi odpovídající oboru Všeobecná sestra v délce
nejméně dvou let.
Existuje pro zájemce o kombinované studium oboru Všeobecná sestra nějaký formulář pro
doložení dvouleté praxe?
Ne. Stačí písemné potvrzení od zařízení, ve kterém jsi praxi absolvoval.
Abych se dostal na obor Všeobecná sestra, je tedy potřeba úspěšně složit zkoušky a v případě
kombinované formy doložit praxi?
To je to nejdůležitější. Nesmíš ale také zapomenout nejpozději do termínu uzavření přihlášek
doložit potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Všeobecná sestra.
Existuje nějaký formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu?
Ano. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu nalezneš ke stažení v e-přihlášce
po úhradě poplatku za přijímací řízení.
Jaká je šance na přijetí na obor Všeobecná sestra?
Informace o procentuální šanci na přijetí včetně porovnání počtu přijatých studentů
a studentů přihlášených do přijímacího řízení v akademickém roce 2021/2022 nalezneš
u e-přihlášky.

APLIKOVANÁ TECHNIKA
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

navazující magisterský studijní program

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního
programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi?
Podmínkou pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná
technika pro průmyslovou praxi je:
•
•

dosažení bakalářského vzdělání technického zaměření (úspěšně složená státní závěrečná
zkouška na vysoké škole) doložené bakalářským diplomem
způsobilost ke studiu doložená motivačním dopisem

Co vše bych měl uvést v motivačním dopise?
Motivační dopis by měl obsahovat:
•
•
•

stručné zdůvodnění tvého zájmu studovat v navazujícím magisterském studijním programu
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (max. 20 bodů)
popis vztahu absolvovaného bakalářského programu/oboru studia a programu, do kterého
podáváš přihlášku (max. 15 bodů)
přehled základních předmětů absolvovaných během bakalářského studia podstatných
z hlediska programu, na který se hlásíš (max. 15 bodů)

Jaká je šance na přijetí na navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro
průmyslovou praxi?
Informace o procentuální šanci na přijetí včetně porovnání počtu přijatých studentů a studentů
přihlášených do přijímacího řízení v akademickém roce 2021/2022 nalezneš u e-přihlášky.
Jaký titul získám po absolvování navazujícího magisterského studijního programu
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi?
Po úspěšném dokončení studia navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná
technika pro průmyslovou praxi získáš titul Ing. Jde o vůbec první možnost získat inženýrský
titul přímo v Kraji Vysočina.

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
Termín uzávěrky přihlášek pro všechny studijní obory a programy
• 1. kolo – 11. 5. 2022
• 2. kolo – 20. 7. 2022
• 3. kolo – 24. 8. 2022
Termín konání přijímací zkoušky pro bakalářské studijní obory Porodní
asistentka a Všeobecná sestra a bakalářský studijní program Zdravotně sociální
péče
• 1. kolo – 31. 5. 2022 až 2. 6. 2022
• 2. kolo – 3. 8. 2022 a 4. 8. 2022
• 3. kolo – 7. 9. 2022
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí pro navazující
magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi:
• 1. kolo – do 11. 5. 2022
• 2. kolo – do 20. 7. 2022
• 3. kolo – do 24. 8. 2022
Termín doložení maturitního vysvědčení pro všechny bakalářské studijní obory
a programy
• nejpozději do 15. 9. 2022
Termín dodání ověřené kopie diplomu o dosažení bakalářského stupně vzdělání
technického zaměření pro navazující magisterský studijní program
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
• nejpozději do 15. 9. 2022
Termín doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro bakalářské studijní
obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra a bakalářský studijní program
Zdravotně sociální péče
• 1. kolo – do 11. 5. 2022
• 2. kolo – do 20. 7. 2022
• 3. kolo – do 24. 8. 2022
Termín doložení praxe pro obor Všeobecná sestra, kombinovaná forma
• 1. kolo – do 11. 5. 2022
• 2. kolo – do 20. 7. 2022
• 3. kolo – do 24. 8. 2022

Přihlas se!
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STUDIUM PLNÉ PRAXE

www.vspj.cz/eprihlaska

#bezprijimacek

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
email: studijni@vspj.cz, telefon: 567 141 181
www.vspj.cz
facebook.com/vsp.jihlava
instagram.com/vysokaskolapolytechnickaji

www.vspj.cz/eprihlaska

