
 

 
Postup při podávání žádosti o uznání atestací z VOŠ nebo jiné VŠ 

podle § 68 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Obecné pokyny 

1) Uchazeč, který studoval jinou VŠ či VOŠ a chce požádat o uznání atestací 
z předchozího studia, musí být nejprve řádně přijat ke studiu.  
 

2) Spolu s přihláškou ke studiu na VŠKK podává vyplněnou žádost o uznání atestací 
včetně povinných příloh. Následně je zván k přijímacímu pohovoru. Termíny jsou 
uváděny na webu a v harmonogramu příslušného akademického roku.  
Administrativní poplatek za přijímací řízení: 500,- platba převodem; 600,- v hotovosti. 

 
3) Je-li uchazeč přijat ke studiu (rozhodnutí je sděleno v den konání přijímacího řízení), 

posudková komise ve lhůtě 3 pracovních dnů projednává obsahovou shodu  
u jednotlivých předmětů uvedených v žádosti o atestaci s jejich ekvivalenty v rámci 
studijního plánu dané specializace VŠKK a doporučuje jejich uznání. 
Administrativní poplatek za komisionální posudek: 1000,-. 
 

4) Posudkovou komisi tvoří vedoucí katedry (ateliéru) a vyučující ekvivalentních 
předmětů.  
 

5) Prorektor pro studijní záležitosti na základě posudku komise rozhoduje o uznání 
jednotlivých předmětů a doplňuje stanovisko ohledně absolvování předmětu v případě 
neuznané atestace – navrhuje individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). 
 

6) IVP po konečném posouzení schvaluje rektor VŠKK. 
 

7) Každý uchazeč dostává rozhodnutí o přijetí a schválení IVP písemnou formou. 
 

8) Poté, co uchazeč obdrží rozhodnutí o přijetí a posouzení žádosti o atestace (IVP), 
dostaví se dle instrukcí studijního oddělení k zápisu ke studiu, kde dostane smlouvu  
o studiu. Po prostudování smlouvy a podpisu oběma stranami (student a zástupce 
VŠKK) uhradí školné dle smluvních ustanovení a platného ceníku.  
 

9) Povinné přílohy žádosti o atestaci a přihlášky ke studiu: 
 

• originál nebo úředně ověřená kopie výpisu absolvovaných předmětů z předchozí školy 
• úředně ověřená kopie vysvědčení o absolutoriu z VOŠ (Europass) 
• doklad o zaplacení administrativních poplatků:  

1) poplatek za přijímací řízení; 2) poplatek za komisionální posudek a zpracování IVP 
(v případě přijetí uchazeče ke studiu je hrazen v hotovosti na studijním oddělení, 
doklad je přílohou žádosti) 

• vyplněná tabulka absolvovaných předmětů z jiné VŠ/VOŠ  
• sylaby absolvovaných předmětů 
• klasifikační stupnici s vysvětlením (pokud předchozí škola používá jiný systém 

hodnocení) 



 

 

Žádost o uznání atestací z VOŠ nebo jiné VŠ 

podle § 68 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

 
Jméno a příjmení:   ..............................................................................................................  
 
Datum narození:  .................................................................................................................  
 
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………………….… 
 
Telefon: ……………………………………………………………..…………………………………………………....…… 
 
E-mail pro zaslání výsledku rozhodnutí: ……………………………………………………….…………..……
   
 
Studium na jiné VŠ/VOŠ: 
 
Název a sídlo školy: ……………………...……………………………………………………………………………... 
 
Název fakulty: ………………………………….……….…………….………………………….………………………… 
 
Typ studijního programu: bakalářský / VOŠ* 
 
Název studijního programu: …………………………………..……….……………..…………………………….. 
 
Název studijního oboru (specializace): ………………………….…………………..…………..……………… 
 
 
Studium na VŠKK: 
 
Typ studijního programu: bakalářský 
 
Forma studijního programu: prezenční (IVP) 
 
Název studijního programu: …………………….…………………..…………………….…………………. 
 
Název specializace: ………………….………………………………..……….……….…………………….... 
 
Od akademického roku: ………….…..…………………………………………..….…………………………  
 
 
 
Datum:  Podpis žadatele: 
 
 
 
 
*Nehodící se škrtněte



 
Jméno: ………………………………… Příjmení:   ……………………………………… 

 
* ZK – zkouška, KZ – klasifikovaný zápočet, Z – zápočet;   
** započteno, výborně, velmi dobře, dobře;  
*** ECTS klasifikace – A, B, C, D, E, nebo 1, 2, 3 
 

VYPLŇUJE UCHAZEČ                            VYPLŇUJE VŠKK 

Název absolvovaného 
předmětu na jiné VŠ/VOŠ 

Zakončení 
předmětu * 

Hodnocení 
předmětu ** 

ECTS 
*** 

/ kredity 

Název ekvivalentního 
předmětu na VŠKK 

Zakončení 
předmětu * 

Doporučení 
posudkové 

komise 
(předseda) 

Rozhodnutí  
a podpis 
rektora / 

prorektora 
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