
Informace pro studenty o uznávání zkoušek na VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha

Studenti, kteří již absolvovali nebo právě studují jinou vyšší odbornou nebo vysokou školu, mohou
požádat o částečné uznáni vzdělání v předmětech, které již ukončili při předchozím studiu.

Organizační pokyny pro studenty požadujlcl uznání některých předmětů:

l) Žádosti je možné podávat v zimním období pouze do 30. září u denní formy studia, u
kombinované do 15. října, v letním období do 28. února u denní formy, u formy kombinované do
15. března.

2) Žádost je možná pouze pro jedno školní období zimní nebo letní (nikoliv pro ročník nebo celé
studium).

3) V žádosti se posuzuje:
a) úroveň klasifikace {zápočet odpovídá zápočtu, zkouška zkoušce) - je možnost uznání pouze

stejné nebo vyšší klasifikace, při nižším typu zakončeni daného předmětu na původní škole se
předmět neuznává

b) výsledek klasifikace - je možné uznat pouze předměty s klasifikací odpovjdajÍcÍ stupni
výborně a velmi dobře.

4) Možnost uznání vIcesemestrových předmětů je omezeno pouze dobou studovanou na předchozí
škole/fakultě (tedy student absolvoval 2 semestry předmětu na předchozí škole, u nás je studium
třísemestrové - možnost uznáni pouze dvou semestrů).

5) Do doby rozhodnuti je student povinen plnit docházku a náplň předmětu.

Student musí doložit k žádosti o uznání zkoušky nás/edujlc/ dokumenty:

l) výpis známek ze studijního odděleni z předchozí škoiy/fakulty nebo Europass - vždy úředně
ověřený (kopii výkazu o studiu ve VOŠ u studentů VOŠZ a SZŠ 5. května).

2) HodnotÍcÍ tabulku pro klasifikaci z předchozí školy/fakulty (není nutné u Europassu, jehož je
hodnotÍcÍtabu|ka součásti).

3) Syllabus předmětu.

Žádost posuzuje nejprve výučujÍcÍ předmětu, poté vedoucí oboru a schvaluje/neschvaluje ji ředitelka
školy. VyučujIcl mimo výše zmíněné věci hodnotí:

l) Procentuální vyjádření totožnosti předmětu dříve studovaného a nyní vyučovaného - minimálni
podmínka pro uznání je totožnost v 80%.
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