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Vážené zájemkyně, vážení zájemci o studium na SVŠE, 

vážené budoucí studentky a vážení budoucí studenti,  
 

protože je těžké se orientovat ve velkém množství informací, které se vyskytují v různých 

médiích, ráda bych Vám poskytla souhrn přehled toho základního, jakou podobu maturitní zkoušky 

bude akceptovat SVŠE.  
 

1. Výchozí informací je, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nemá vliv na 

úspěšné absolvování přijímacího řízení a přijetí ke studiu na SVŠE. Záleží jen na Vás, zda 

se rozhodnete absolvovat nepovinnou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a 
literatury a z cizího jazyka) či nikoliv. SVŠE je Vám otevřena, budeme se na Vás těšit a 

podpoříme Vás ve vysokoškolském studiu. 

2. Vaše vysokoškolské studium bude zahájeno na podzim 2021 bez ohledu na hygienicko-

epidemiologickou situaci v České republice. V rámci imatrikulace a nástupu na SVŠE Vás 
seznámíme se studijním systémem na naší škole, s organizací školy, s Harmonogramem 

akademického roku 2021/2022, s přístupem vyučujících k výuce, bude-li nařízená distanční 

forma výuky. Seznámíme Vás se způsobem přednášek, seminářů, webinářů, konzultací, 
získávání zápočtů a zkoušek. Představíme Vám pověřené studijní referentky, které se Vám 

budou věnovat a budou Vás Vaším studiem provázet. 

3. SVŠE vznikla jako regionální vysoká škola, avšak brzy se rozvinula jako celorepublikový 
subjekt, který má individuální přístup ke svým studentům, po celou dobu studia je podporuje, 

snaží se jim vytvořit maximálně kvalitní prostředí pro možnost úspěšného studia a jeho 

zakončení. 

4. Věříme, že se brzy skamarádíte se svými spolužáky, budete moci žít studentským životem, ať 
již budete do školy docházet, dojíždět nebo budete bydlet na studentských kolejích. 

5. Ujišťujeme Vás, že jsme školou, která svým studentům umí zajistit bezproblémový průběh 

výuky, i když bude náš život nadále ovlivňován pandemií způsobenou Covidem 19. Na 
základě již více než roční situace ve společnosti, máme velké zkušenosti ve vedení výuky on-

line způsobem. Přednášky, semináře, workshopy a konzultace probíhají podle stanoveného 

rozvrhu hodin a jsme schopni vyučovat distančně i takové předměty, jako je matematika, 

účetnictví na počítači nebo jazyky. 
6. Jsme schopni realizovat i odborné konference, vystoupení odborníků v dané oblasti a budeme 

se snažit, aby vaše vysokoškolské studium na naší škole bylo pro vás významným osobním a 

odborným přínosem. 
7. Máme nastaven přátelský a sociální přístup s našimi vyučujícími a studenty. Najdete u nás 

nejen odborné informace, ale také možnost pohovořit si, poradit se v řešení své osobní situace.  
 

Za akademické pracovníky a další zaměstnance naší školy přijměte moje ujištění, že se na vás těšíme, 

budeme očekávat váš nástup ke studiu na SVŠE a budeme se snažit naplnit vaše očekávání a chuť 
získat vysokoškolské vzdělání právě u nás. 
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