8 kroků pro uchazeče, aneb co všechno musí mít splněno, aby byl zapsán ke studiu
Vážená uchazečko, vážený uchazeči,
děkujeme za Váš zájem studovat na Vysoké škole podnikání a práva. Dovolte nám připomenout
důležité kroky, potřebné k Vašemu přijetí ke studiu. Pokud máte níže uvedené náležitosti splněny,
tak prosím, berte tyto informace za bezpředmětné a budeme se na Vás těšit u Zápisu ke studiu na
naší vysoké škole:
1. Máte vyplněny všechny údaje v přihlášce a všechny sekce jsou tak označeny
jako
kompletní? Včetně potvrzení souhlasu s e-doručováním informací z univerzitního systému UIS
(sekce přihlášky – Doplňující údaje)?
 ANO – přejděte k dalšímu bodu


NE – doplňte chybějící údaje v sekci označené
a pokračujte k dalšímu bodu
 v případě že nemáte uhrazen 400,- poplatek na přijímací řízení, je nutné neprodleně
provézt jeho úhradu na účet 49999994/2010, variabilní symbol: přihlašovací jméno
(číslo) vygenerované při podání přihlášky, specifický symbol: 18

2. Odeslali jste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro zájemce o bakalářské
studium), absolventi VOŠ dodávají také Absolutorium z VOŠ a Vysvědčení o absolvování VOŠ,
nebo úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu a úředně ověřenou kopii Dodatku k
diplomu (Diploma Supplement – pro zájemce o navazující magisterské studium) na studijní
oddělení?
 ANO a již jsem obdržel/a Rozhodnutí o přijetí a Návratku k přijímacímu řízení – přejděte
k dalšímu bodu,
 ANO, ale ještě jsem neobdržela Rozhodnutí o přijetí – kontaktujte studijní oddělení (kontakt
viz níže),
 NE – neprodleně přineste osobně nebo zašlete poštou tyto dokumenty na studijní oddělení,
vyčkejte na obdržení Rozhodnutí o přijetí (přijde informace emailem) a poté pokračujte
k dalšímu bodu
 Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP, Spálená 14, 110 00 Praha 1,
T: 270 001 110; 224 056 084
 Uchazeči pro studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP, Michálkovická
1810/181, 710 00 Slezská Ostrava, T: 595 228 130, 595 228 150
3. Potvrdili jste Zájem o studiu dle pokynů v Návratce k přijímacímu řízení?
 ANO – přejděte k dalšímu bodu
 NE – neprodleně prosím potvrďte Váš zájem o studium a poté pokračujte k dalšímu bodu
4. Na stránkách Návratky ke studiu (www.is.vspp.cz/navratka ), vybrali jste si v sekci „Poplatky
a školné“ požadovaný typ školného a provedli jste „Tisk smlouvy o studiu a platebního
kalendáře“, podepsali a zaslali vše ve dvojím vyhotovení na příslušné studijní oddělení
(kontakty viz výše)?
 ANO – přejděte k dalšímu bodu
 NE – neprodleně prosím tak učiňte, a zašlete požadované dokumenty na studijní oddělení a
poté pokračujte k dalšímu bodu

5. Na stránkách Návratky ke studiu, vybrali jste si kartu studenta a zaplatili ji? (karta ALIVE, ISIC
– prokázání totožnosti studenta, výhody čerpání benefitů u různých prodejců – poplatek 300,- více na
www.alive.cz; www.isic.cz). Karta studenta – bez výhod, pouze k prokázání totožnosti studenta –
poplatek 50,-)

 Uchazeč musí provést úhradu poplatku za kartu ihned po jejím výběru na účet školy
49999994/2010, variabilní symbol: přihlašovací jméno(číslo) vygenerované při podání
přihlášky, specifický symbol 3 pro poplatek 50,-, nebo specifický symbol 4 pro poplatek
300,-.
6.

Na stránkách Návratky ke studiu, nahráli jste svou průkazovou fotografii studenta? (bude na
kartě studenta a v profilu studenta v informačním systému školy) PS: dbejte na správné vložení
fotografie, jinak Vám může být vložená fotografie zamítnuta, např. špatné otočení fotografie.




ANO – přejděte k dalšímu bodu
NE – neprodleně prosím nahrajte průkazovou fotografii ve formátu .jpg, a poté pokračujte
k dalšímu bodu

7. Uhradili jste školné (informace o platbě jsou obsaženy v Platebním kalendáři, viz bod 4)?
 ANO – přejděte k dalšímu bodu
 NE – proveďte prosím úhradu školného dle pokynů na Platebním kalendáři. Bez
zaplaceného školného nemůžete být zapsáni do studia. Po zaplacení prosím pokračujte
k dalšímu bodu.
8. Splnili jste všechny výše uvedené body?
 ANO – GRATULUJEME, již nic nebrání tomu, abyste se stali našimi studenty. Očekávejte
proto pozvánku k zápisu ke studiu, kterou obdržíte emailem, týden před konáním
samotného zápisu ke studiu. Bližší informace o termínu zápisu jsou dostupní na webových
stránkách
školy
https://www.vspp.cz/studenti/harmonogram-akademickeho-roku/,
dle vybraného typu a formy studia (časy budou upřesněny v Pozvánce k zápisu).

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem studiu a těšíme se na setkání s Vámi.
Za celý kolektiv Vysoké školy podnikání a práva, a. s.

RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
prorektor pro studium

