
Vyjádření děkanky Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity k postupu fakulty vůči 
uchazečům o studium, kteří budou maturovat nebo vykonávat Státní závěrečnou zkoušku 

v bakalářských studijních programech v srpnu a září 2018 

1. Důležitá ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(dále jen „zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, která se týkají přijímacího řízení:  

 § 48, odst. (1): Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním 
programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění 
mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři. Podmínkou 
přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní 
program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. 

 § 50, odst. (4): Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí  
ke studiu. Vysoká �kola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče  
o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 § 50, odst. (6): Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
oznámení. 

2. Komentář k postupu FSS při přijímání uchazečů a jejich zapisování do 1. roku studia:  

 Zápis do 1. roku studia se na FSS uskuteční dne 16.07.2018 (1.kolo) a 30.08.2018 (2. kolo -  
pro uchazeče přijaté ke studiu na odvolání), další termíny mohou být stanoveny  
dle potřeby.  

 Do studia může být zapsán uchazeč, který splnil podmínky přijímací zkoušky a mj. předložil 
doklad o dosažení středoškolského vzdělání s maturitou, resp. bakalářského vzdělání. Tzn.,  
že při zápisu uchazeči předkládají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/diplomu 
a současně obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

 Uchazeči, který při zápisu do studia nedoručí na FSS úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení/diplomu, musí být vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, neboť nesplnil 
podmínku § 48, odst. (1) zákona o vysokých školách. 

 Do 30 dnů od převzetí rozhodnutí (o nepřijetí ke studiu) se má uchazeč právo odvolat, přičemž 
k tomuto odvolání musí doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/diplomu. Pokud 
FSS obdrží odvolání bez ověřené kopie maturitního vysvědčení/diplomu, předá  
ji k vyřízení rektorovi. 

 Rektor přezkoumává dle § 50 odst. (8) soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání 
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké �školy a fakulty  
a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou �kolou nebo fakultou. Pokud není zjištěn 
nesoulad s předpisy a vyhlášenými podmínkami, pak odvolání zamítne a napadené rozhodnutí 
(tj. rozhodnutí o nepřijetí ke studiu) potvrdí. 

 Uchazeč může podle § 64 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

podat žádost o přerušení řízení. Podle § 64 odst. (4) téhož zákona lze řízení přerušit  

na dobu nezbytně nutnou a správní orgán při určení doby přerušení přihlíží k návrhu 

účastníka (žádat o přerušení řízení lze do termínu maturitní/státní závěrečné zkoušky 

v srpnu/září 2017). Podle § 65 odst. (2) správní orgán pokračuje v řízení, jakmile uplyne 

lhůta určená správním orgánem. Uchazeč tak může podat odvolání v zákonné lhůtě  

ve chvíli, kdy již bude mít k dispozici požadovaný doklad o vzdělání. 

V případě dalších dotazů se lze obrátit na studijní oddělení: 
o Scarlet Mánková – tel: 553 46 3208, e-mail: scarlet.mankova@osu.cz 

 

    doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. 
děkanka FSS OU 

V Ostravě 01.06.2018 
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