
 

 

Zápisy do 1. ročníků bakalářských studijních programů/specializací v ak. roce 2019/2020 

prezenční studium – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, určeno pro 1., 2. a 3.  kolo př. řízení 
 
 

Zápis se bude konat na Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí 

 

 

5. září 2019 – v přednáškové místnosti – 1. patro, 10.00 hod. 
 

Studijní program                  Specializace  
B0413A050012 Ekonomika a management   S02 Podniková ekonomika 
B6208 Ekonomika a management 
 

 

Pokud uchazeči dosud neodevzdali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a budou ji zasílat poštou, 

datum podání na poště musí být nejpozději ke dni 30. 8. 2019 (kontaktní adresa pro doručení je uvedena 

níže), osobní doručení – nejpozději do 30. 8. 2019 (místnost B258, Sokolská tř. 33, Ostrava 1).  

Pokud do tohoto data ověřenou kopii neodešlete/nedoručíte, pak ji musíte osobně odevzdat v den zápisu na 

studijní oddělení, a to nejpozději 30 minut před stanoveným zápisem (Masarykova 101, Valašské Meziříčí). 

Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky (netýká se občanů Slovenské republiky) a 

certifikátu o absolvování kurzu českého jazyka s dosaženou úrovní B1. Občané České republiky a Slovenské 

republiky, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, odevzdají úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky 

nebo potvrzení o tom, že o ni požádali, a to nejpozději do 13. 9. 2019. 

 

Zápisu se povinně musí zúčastnit každý přijatý uchazeč osobně. 

Před stanoveným termínem a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po tomto termínu, se může 

uchazeč písemně omluvit. Uchazeči zaniká právo na zápis do studia, jestliže se bez omluvy nedostavil k zápisu 

nebo jeho omluva nebyla přijata. 
 

K zápisu nutno doložit 

- občanský průkaz, 

- úředně ověřené maturitní vysvědčení, pokud již nebylo doručeno na stud. oddělení, 

- 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně čitelně podepsaná, 

- psací potřeby. 

- Uchazeč o vystavení ISIC karty donese potvrzení o zaplacení 180,- Kč na účet  

VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, č.ú. 0100954151/0300, VS 8781, KS 0379 

 

Korespondenční adresa pro doručení ověřené kopie maturitního vysvědčení: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

101 Studijní oddělení EkF 

17. listopadu 15/2172 

708 00  Ostrava - Poruba 

Kontakt: studijní oddělení: Daniela Zemanová, e-mail: daniela.zemanova@oavm.cz, 

tel. 571 755 533, Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101, 757 11 Valašské Meziříčí 

mailto:daniela.zemanova@oavm.cz

