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Seznam příloh
Seznam souvisejících dokumentů
1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů
2. Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
3. RR č. 66/2021 - Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
4. Statut VŠPJ
5. Studijní a zkušební řád VŠPJ
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1 Základní ustanovení
V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Zákon“), a v návaznosti
na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022 ve smyslu článku 5 směrnice
2001/55/ES stanovuji zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v České republice
a státní občany Ukrajiny.

2 Specifikace studentů a uchazečů na které se toto RR vztahuje
1)

„Cizinec“ dle § 1 odst. 1 Zákona je občan, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná
ochrana. Tuto skutečnost prokáže průkazem žadatele o poskytnutí dočasné ochrany na území ČR
nebo oprávněním k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České
republiky na Studijním oddělení Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ).

2)

„Občan Ukrajiny“ dle § 8 odst. 3 Zákona, který není cizincem specifikovaným § 1 odst. 1 Zákona,
prokáže své občanství předložením osobního dokladu na Studijním oddělení VŠPJ.

3)

Doklady prokazující statut „Cizinec“ či „Občan Ukrajiny“ je uchazeč povinen předložit na Studijní
oddělení VŠPJ nejpozději do termínu uzavírky podávání přihlášek do jednotlivých kol přijímacího
řízení.

3 Přijímací řízení pro AR 2022/2023
1) VŠPJ může v případě cizinců nebo občanů Ukrajiny stanovit jiné podmínky přijetí ke studiu podle
§ 49 zákona o vysokých školách, tzn. stanovit termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí
ke studiu, případně jinou formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky,
a to pro
• jednotlivce,
• zvlášť vymezené skupiny,
• obecně pro všechny dotčené uchazeče.
Tyto podmínky musí být schváleny Akademickým senátem VŠPJ a zveřejněny obvyklým způsobem,
povinnost zveřejnění v dostatečném předstihu podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách
se dle § 8 odst. 1 písm. a) Zákona neuplatní.
2)

Dokladem prokazující dosažené vzdělání je maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom pro
navazující magisterský studijní program. Vysvědčení/diplom může být dle § 8 odst. 1 písm. b)
Zákona nahrazeno čestným prohlášením, které obsahuje tyto informace: jméno a příjmení
uchazeče, datum narození, místo trvalého bydliště, korespondenční adresa, obor/program
na který má uchazeč podánu přihlášku, název absolvované školy, sídlo absolvované školy, typ
absolvovaného vzdělání, název absolvovaného studijního programu/oboru, datum vydání
diplomu nebo alespoň rok absolvování, příp. jakékoli další informace, které je žadatel k popisu
daného dokladu schopen poskytnout. Čestné prohlášení musí být předloženo v českém, případně
anglickém jazyce.

3)

Pokud není doklad prokazující dosažené vzdělání včetně čestného prohlášení nostrifikován, zajistí
jeho nostrifikaci VŠPJ. Vysokoškolský diplom bude nostrifikovat VŠPJ, posouzení maturitního
vysvědčení vykoná vysoká škola s institucionální akreditací na základě dohody mezi VŠPJ a touto
vysokou školou.
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4)

Doklady prokazující dosažené vzdělání musí být předloženy na Studijní oddělení VŠPJ v souladu
s RR č. 66/2021 Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 nejpozději do 15. 9. 2022.
V případě, že bude uchazeč žádat o zajištění nostrifikace dokladů prostřednictvím VŠPJ, je nutné
požadované podklady předložit na Studijní oddělení VŠPJ do 12. 8. 2022 včetně.

5)

Veškeré informace k přijímacímu řízení včetně termínů jednotlivých kol jsou uvedeny
na webových stránkách VŠPJ.

4 Poplatky
1)

2)

Cizinci a občané Ukrajiny jsou dle § 8 odst. 1 písm. d) Zákona osvobozeni od poplatku za
a.

úkony spojené s přijímacím řízením, který je stanovený v Rozhodnutí rektora č. 66/2021
na 650 Kč,

b.

překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok, který je stanovený ve Statutu VŠPJ
na 10 000 Kč.

Cizinci jsou dle § 9 Zákona osvobozeni od poplatku za nostrifikaci dosaženého vzdělání.
Toto osvobození se nevztahuje na občany Ukrajiny, kteří nejsou cizinci ve smyslu § 1 odst. 1
Zákona.

5 Přerušení studia
1)

Přerušení studia z důvodů souvisejících s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ čl. 18, odst. 1c. O žádosti
rozhoduje prorektor pro studium.

2)

Doba přerušení studia se dle § 8 odst. 1 písm. e) Zákona nezapočítává do celkové doby přerušení
studia, která je stanovena ve čl. 18, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu.

3)

Studium bude přerušeno na dobu neurčitou, nejdéle však po dobu účinnosti Zákona. Student musí
pro ukončení přerušení podat žádost o opětovný zápis do studia, a to nejpozději do 30 dnů
od konce účinnosti Zákona.

4)

Dle čl. 18, odst. 9 Studijního a zkušebního řádu v době přerušení studia není osoba studentem.
Studentem se stává dnem podání žádosti o opětovný zápis do studia.

6 Závěrečná ustanovení
Uchazečům o studium, na které se vztahuje osvobození od poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením dle čl. 4, odst. 1 písm. a), a kteří poplatek ke dni uzavírky daného kola uhradí, bude poplatek
na jejich žádost vrácen. Formulář žádosti o vrácení poplatku bude uchazečům odeslán prostřednictvím
emailu po uzavírce daného kola přijímacího řízení.

