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1. Účel
Tento organizační pokyn stanovuje podmínky pro zařazení do motivačního programu pro
talentované uchazeče platné pro přijetí do studijního programu pro předmětný akademický
rok.

2. Působnost
Pokynem se řídí pracovníci studijního oddělení při realizaci procesu přijímání uchazečů do
motivačního programu.

3. Bakalářský studijní program - B6208 Ekonomika a management
Do motivačního programu mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu na ŠAVŠ
v prezenční formě studia a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
1. Dosažení výsledku v Národních srovnávacích zkouškách pořádaných společností
SCIO na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních
předpokladů. Zkouška musí být složena nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí o
zařazení do motivačního programu. Doklad o dosažených výsledcích není nutné
zasílat. Pokud uchazeč splní níže uvedené pokyny, ŠAVŠ si ho u SCIO vyžádá sama.
2. Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika+ na úrovni
percentilu 60 nebo lepšího.
3. Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,5 (započítávají se
výroční vysvědčení z 1. až 3. ročníku a pololetní vysvědčení ze 4. ročníku)
Uchazeči, kteří budou žádat o zařazení do programu na základě výsledků v Národních
srovnávacích zkouškách pořádaných společností Scio, s. r. o., musí u společnosti Scio s. r. o.
vyslovit souhlas k tomu, že k jeho výsledku může být ze strany vysoké školy přihlíženo.
Uchazeč vyslovuje souhlas u společnosti Scio v rámci vyplňování přihlášky k NSZ, a může tak
učinit dvěma způsoby:
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Uchazeč poskytne souhlas všem fakultám, které k výsledkům NSZ v přijímacím
řízení přihlížejí;
Uchazeč poskytne souhlas jen vybraným fakultám, kterým chce svůj výsledek
poskytnout – v tomto případě musí v nabídce fakult, která se mu zobrazí, zaškrtnout
políčko ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Uchazeči, kteří budou žádat o zařazení do programu na základě výsledku v didaktickém testu
maturitní zkoušky Matematika+ zašlou spolu s žádostí o zařazení do programu ověřenou kopii
výpisu výsledků didaktického testu zkoušky Matematika +.
Uchazeči, kteří budou žádat o zařazení do programu na základě průměrného prospěchu,
zašlou spolu s žádostí o zařazení do programu ověřené kopie příslušných vysvědčení.

4. Navazující magisterský studijní program - N6208 Ekonomika a management
Do motivačního programu mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu na ŠAVŠ
v prezenční formě studia a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
1. Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5 (metodika výpočtu
odpovídá metodice použité pro přiznání prospěchového stipendia na ŠAVŠ a je
popsána v čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu ŠAVŠ). V případě, kdy uchazeč
neabsolvoval bakalářský studijní program ve ŠAVŠ, si ŠAVŠ může vyžádat doložení
metodiky výpočtu průměrného prospěchu, na jehož základě uchazeč žádá.
2. Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.
3. Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 3,0 (metodika výpočtu
odpovídá metodice použité pro přiznání prospěchového stipendia na ŠAVŠ a je
popsána v čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu ŠAVŠ). V případě, kdy uchazeč
neabsolvoval bakalářský studijní program ve ŠAVŠ, si ŠAVŠ může vyžádat doložení
metodiky výpočtu průměrného prospěchu, na jehož základě uchazeč žádá.
Uchazeči, kteří budou žádat o zařazení do programu na základě podmínky 1 a 3 (průměrný
prospěch) zašlou spolu s žádostí o zařazení do programu výpis dosažených studijních
výsledků potvrzený studijním oddělením příslušné VŠ.
Uchazeči, kteří budou žádat o zařazení do programu na základě podmínky 2, musí tento fakt
doložit odpovídajícím způsobem (např. předložení originálu recenzovaného časopisu s
uveřejněnou prací).
Do motivačního programu mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu na ŠAVŠ
v kombinované formě studia a splňují tuto podmínku:
Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 3,0 (metodika výpočtu
odpovídá metodice použité pro přiznání prospěchového stipendia na ŠAVŠ a je popsána
v čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu ŠAVŠ). V případě, kdy uchazeč neabsolvoval
bakalářský studijní program ve ŠAVŠ, si ŠAVŠ může vyžádat doložení metodiky výpočtu
průměrného prospěchu, na jehož základě uchazeč žádá.
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Uchazeči, kteří budou žádat o zařazení do programu, zašlou spolu s žádostí výpis dosažených
studijních výsledků potvrzený studijním oddělením příslušné VŠ.

5. Zařazení do motivačního programu
O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO
Vysoké školy o.p.s. Na zařazení do motivačního programu není právní nárok.
Bakalářský studijní program
Do zimního semestru akademického roku 2017/2018 budou uchazeči zařazeni dle pořadí
stanoveného komisí nejvýše v počtu 30.
Pořadí uchazečů do motivačního programu bude stanoveno přednostně podle výsledků
dosažených v NSZ Scio nejvýše do počtu 20. Následně budou zařazeni uchazeči podle
výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo
lepšího nejvýše do počtu 5 a následně uchazeči podle průměrného prospěchu během studia
na SŠ nejvýše do počtu 5.
Uchazečům, kteří budou zařazeni do motivačního programu na základě splnění podmínky 1,
2 nebo 3, uvedené v článku 3, bude po standardní dobu studia (3,5 roku), přiznáno mimořádné
stipendium ve výši školného. Stipendium nebude vyplaceno, ale bude započteno
s pohledávkou za školné.
Podmínkou pro setrvání v programu je, aby student dosáhl studijního výsledku v hodnotě
nejméně 60 kreditů v souhrnu za každé dva semestry po sobě jdoucí, což představuje
standardní zátěž studijního plánu. Do tohoto počtu se započítávají i kredity získané během
zahraničních studijních pobytů. Pokud student absolvuje povinnou odbornou praxi v 5.
semestru bakalářského studijního programu nebo zahraniční odbornou praxi v rozsahu
jednoho semestru, má se za to, že student v takovém semestru získal 30 kreditů.
Navazující magisterský studijní program
Do letního semestru akademického roku 2016/2017 budou uchazeči zařazeni dle pořadí
stanoveného komisí nejvýše v počtu 5 na základě splnění podmínky 1 nebo 2 uvedené
v článku 4 a v neomezeném počtu na základě splnění podmínky 3 uvedené v článku 4.
Do zimního semestru akademického roku 2017/2018 budou uchazeči zařazeni dle pořadí
stanoveného komisí nejvýše v počtu 5 na základě splnění podmínky 1 nebo 2 uvedené
v článku 4 a v neomezeném počtu na základě splnění podmínky 3 uvedené v článku 4.
Uchazečům, kteří budou zařazeni do motivačního programu na základě splnění podmínky 1
nebo 2 uvedené v článku 4 bude po standardní dobu studia (2 roky), přiznáno mimořádné
stipendium ve výši školného. Stipendium nebude vyplaceno, ale bude započteno
s pohledávkou za školné.
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Uchazečům, kteří budou zařazeni do motivačního programu na základě splnění podmínky 3
uvedené v článku 4, bude po standardní dobu studia (2 roky) přiznáno mimořádné stipendium
ve výši 4 000 Kč za každý semestr. Stipendium bude vyplaceno po zápisu do studia do
příslušného semestru a po uhrazení školného za příslušný semestr.

Podmínkou pro setrvání v motivačním programu pro studenty, kteří byli zařazeni na základě
splnění podmínky 1 nebo 2 je, aby student dosáhl studijního výsledku v hodnotě nejméně 60
kreditů v souhrnu za každé dva semestry po sobě jdoucí, což představuje standardní zátěž
studijního plánu. Do tohoto počtu se započítávají i kredity získané během
zahraničních studijních pobytů.
V případě, že bude počet uchazečů žádajících na základě některého z výše uvedených
výsledků nižší než uvedený maximální počet zařazených uchazečů, mohou být zařazeni další
uchazeči, kteří splnili jinou z uvedených podmínek Výsledek rozhodnutí komise bude zaslán
uchazečům, kteří podali žádost o přijetí do programu, nejpozději s pozvánkou k zápisu do
studia.

6. Vyřazení, opětovné zařazení do motivačního programu
Pokud student nedosáhne za předchozí dva semestry studijní výsledek v hodnotě nejméně 60
kreditů, bude od prvního semestru, který následuje po dvou semestrech, kdy podmínky
nesplnil, vyřazen z motivačního programu. Toto ustanovení se netýká studentů zařazených do
motivačního programu pro magisterský studijní program na základě splnění podmínky 3
uvedené článku 4.
Pokud student ve dvou po sobě jdoucích semestrech opět dosáhne studijního výsledku
nejméně 60 kreditů (bude splňovat podmínky pro zařazení do motivačního programu), musí
pro znovuzařazení do motivačního programu podat žádost v Kontaktním centru.

7. Termíny podání žádostí
Žádost o zařazení do motivačního programu musí být zaslána na ŠAVŠ:
· nejpozději do 31. 5. 2017 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu
se zahájením studia od ZS 2017/2018;
· nejpozději do 31. 1. 2017 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského
programu se zahájením studia od LS 2016/2017;
· nejpozději do 15. 6. 2017 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského
programu se zahájením studia od ZS 2017/2018.
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