
 

 

 

Vyšší odborná škola (VOŠ) poskytuje vzdělání ve tříletých studijních oborech 
navazujících na maturitní zkouškou ukončené středoškolské vzdělání. Je obdobou 
bakalářského studia na vysoké škole, avšak vyšší odborné studium je výrazně 
orientováno na získání především praktických znalostí a dovedností a neklade takový 
důraz na teoretické základy jako je studium bakalářské. 
 

Absolventi mají právo používat označení DiS. – Diplomovaný specialista v oboru. 
 

JAK SE STÁT STUDENTEM VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
 

 V 1. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou. 
o Řádně   vyplněnou   přihlášku   pro   1.  kolo   přijímacího   řízení   podejte   

do 31. 5. 2022. Přihlášku je možné zaslat elektronickým formulářem nebo si 
stáhnout formulář z webových stránek školy: vos.spseplzen.cz. Možné je též 
použít tiskopis SEVT Přihláška ke vzdělávání VOŠ; 

o Vyplňte známky z posledního ročníku střední školy, spočítejte průměr známek 
z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhlit na dvě desetinná místa); 

o Přiložte kopii vysvědčení posledního ročníku střední školy nebo výpis známek; 
o Přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje včetně rodného čísla; 
o Potvrzení od lékaře není třeba; 
o Za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek. 

 V jednom kole přijímacího řízení je možné podat přihlášku na jeden obor studia. 
 Kolo přijímacího řízení proběhne 30. 6. 2022. 
 Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. polo-

letí posledního ročníku střední školy. Počet přijímaných uchazečů je dán 
kapacitou obor. Pro absolventy gymnázií, lyceí a obchodní akademie bude průměr 
známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8. 

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do třech pracovních dnů na úřední 
desce školy a na webových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí nebo 
nepřijetí bude následně odesláno poštou. 

 Studenti, kteří konají maturitní zkoušku v zářijovém termínu na střední škole, se 
mohou účastnit pouze dalších kol přijímacího řízení. 

 2. kolo přijímacího řízení může být vyhlášeno, a to s termínem podání přihlášky do 
15. 8. 2022. Přijímací řízení pak proběhne 22. 8. 2022. 

 V případě volné kapacity na některém z oborů, může ředitelka školy vyhlásit 
další kola přijímacího řízení. 

 Dle vyhlášky MŠMT č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání se na VOŠ platí 
školné ve výši 3000,- Kč za školní rok. Školné je splatné ve dvou splátkách. První 
splátku uhradí přijatý uchazeč nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. 



 

 

 
 

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ 
 

Obor vzdělávání: 37-41-N/.. Doprava 
Vzdělávací program: 37-41-N/03  
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 
Délka studia 3 roky, denní forma studia 
Počet přijímaných studentů: 30 
 

Obor vzdělávání: 26-47-N/.. Informační technologie 
Vzdělávací program: 26-47-N/22 
INFORMATIKA VE FIREMNÍ PRAXI 
Délka studia 3 roky, denní forma studia 
Počet přijímaných studentů: 30 
 

Obor vzdělávání: 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání 
Vzdělávací program: 63-41-N/03 
MARKETING 
Délka studia 3 roky, denní forma studia 
Počet přijímaných studentů: 30 
 

⃰ Obor vzdělávání: 26-47-N/.. Informační technologie ⃰ 
Vzdělávací program: 26-47-N/26 
⃰ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST ⃰ 
Délka studia 3 roky, denní forma studia 
Počet přijímaných studentů: 30 
  
⃰ Obor vzdělávání: 26-41-N/.. Elektrotechnika ⃰ 
Vzdělávací program: 26-41-N/11 
⃰ INTERNET VĚCÍ (IoT) ⃰ 
Délka studia 3 roky, denní forma studia 
Počet přijímaných studentů: 30 
 

⃰  U oborů označených hvězdičkou probíhá schvalovací řízení Akreditační komise pro vyšší 
odborné vzdělávání MŠMT ČR.  
 

Školní jídelna: Zajišťuje stravování studentů školy. 
Domov mládeže: Zajišťuje ubytování pro studenty školy. 
 
 
 
 
 
 
 

V Plzni dne 30. 3. 2022                                           Ing. Naděžda Mauleová, MBA 
                                                                                                 ředitelka školy 


