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Přijímací řízení 

Abys mohl být na JU přijat, musíš nejprve vyplnit elektronickou přihlášku, kterou najdeš 

na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Po tom, co ji vyplníš, ji 

vytiskneš a zašleš na adresu školy. Nezapomeň, že termín pro podání přihlášky bývá 

zhruba do 15. března. Za přihlášku zaplatíš 500 korun. Následně se dozvíš přesný datum, kdy 

se přijímací zkoušky konají. Na výběr je z více termínů. Všechny potřebné informace se 

dozvíš v dopise, který ti přijde.  

Podle § 49 a 50 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) podmínkou pro přijetí ke studiu na vysoké škole 

v bakalářském nebo magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, 

který navazuje na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském 

studijním programu.  

Vysoká škola může stanovit další podmínky přijetí ke studiu, týkající se určitých znalostí, 

schopností, nadání nebo prospěchu v předchozím studiu. Pokud tyto podmínky splní větší 

počet uchazečů, než je nejvyšší možný počet uchazečů, který škola může přijmout, rozhoduje 

pořadí nejlepších. Nemusíš mít tedy obavy, že by byl na fakultu přijat někdo s nižším 

pořadím, než jsi získal/a v přijímacím řízení ty.  

 

Rozhodnutí  

Pokud tě škola vyrozumí o tom, že tě nepřijímá, máš možnost požádat ještě o přezkoumání 

rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádat má však význam jen tehdy, když se domníváš, že ti 

fakulta například nepřidělila správně body v přijímacím řízení, či že se stala nějaká chyba 

v průběhu přijímacího řízení. Nemá cenu podávat žádost (odvolání) s odůvodněním, že máš 

o  studium oboru zájem, že jsi měl/a výborné výsledky na střední škole apod. V rámci 

přezkumného řízení je možné zohlednit pouze chyby či omyly, které se v průběhu přijímacího 

řízení staly. Jinak je pro fakultu ze zákona jediným kritériem pro přijetí ke studiu pořadí, 

kterého jsi dosáhl/a v přijímacím řízení. Děkan může přijmout pouze ty uchazeče, kteří 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html


vyhověli požadavkům přijímacího řízení a umístili se na takových místech v celkovém pořadí 

uchazečů, které předem stanoví kvóta naplnění oboru. Žádost o přezkoumání rozhodnutí 

děkana ve věci nepřijetí ke studiu musíš podat děkanovi, nejpozději do 30 dnů od doby, co ti 

bylo doručeno. Děkan může rozhodnutí změnit. Pokud nemůže žádosti vyhovět, předá ji 

rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné a není možné se proti němu dále odvolat. Formulář 

pro podání žádosti si můžeš stáhnout na stránkách Jihočeské univerzity.  

Pokud se někteří uchazeči, kteří se umístili v přijímacím řízení před tebou, nezapíší ke 

studiu, fakulta tě sama vyzve neprodleně, abys nastoupil/a ty, pokud máš ještě zájem! 

Pokud jsi mezi nepřijatými uchazeči, kteří nebyli přijati pro nedostačující kapacitu oboru, 

počkej, může se stát, že se nezapíše více uchazečů a fakulta tě vyzve, aby ses zapsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


