
Spolupráce VOŠ s VŠ 

 

 

 
 

Počet spolupracujících škol s VŠ :  33 
 
ZEM      - 3  Tábor, Mělník, Hořice 
ZDRAV - 4   Plzeň- Karlovarská, Praha1, Praha2, Praha4 
HUM    - 6   VOŠS Ostrava, Brno - Kotlářská,  Březnice, Brno -umění a 
                     designu, Turnov, Praha 3 - Hollarka 
TECH  - 10   Volyně, České Budějovice, Sezimovo Ústí, Ledeč nad Sázavou, 
                     Štětí, Varnsdorf, Čáslav, Praha 9, Praha1- Masná, Olomouc 
EKO    - 10   VOŠ cest. ruchu České Budějovice, Poděbrady, Praha2- 
                      Podskalská, Jablonec nad Nisou, Uherské Hradiště, Klatovy, 
                      Mladá Boleslav, Havířov, PB- Praha 7, Přerov,  
 
 
 
 

ZEM- 3 
 
Smlouvy: Tábor, Mělník 
- Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor  
Smlouva o spolupráci: Jihočeská univerzita -  Zemědělská fakulta – s možností  studia ve 

zkráceném dvouletém studiu (4 semestry) s uznáním zkoušek z VOS   a získání  bakalářského stupně 
vzdělání. 
Uznané zkoušky a zápočty z VOŠ : Praxe, Výpočetní technika, Cizí jazyk, Tělesná výchova 

 

- Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, s 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské 
univerzity Praha ,. Připravuje se od  jara 2017 k podpisu smlouvu pro absolventy VOŠ  

s možností  po absolutoriu vystudovat bakalářský studijní obor Zahradní a krajinářské úpravy ve  
zkráceném období dvou let v rámci individuálního studijního plánu- bude studentům uznána 
zhruba jedna třetina předmětů z  ČZU Praha, které již vystudovali na naší VOŠ (včetně zkoušky z 
cizího odborného jazyka, praxe apod.). Půjde tedy o model 3 roky VOŠ + 2 roky bc. studia. 
 

- Gymnázium, SOŠ, SOU a vyšší odborná škola, Hořice, zahájila v letošním školním roce 

spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha.   

 



ZDRAV-4 

Smlouvy: Plzeň- Karlovarská 
- SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská spolupráce s Fakultou zdravotnických studií 
Západočeské univerzity Plzeň. V únoru 2017 požádala Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta 

zdravotnických studií o spolupráci v rámci uznávání určité části studia v oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář  a  Diplomovaný  zdravotní laborant. V 
současné době připravuje Fakulta zdravotnických studií - děkanát strategii - pravidla pro uznávání 
části studia VOŠ - porovnání předmětů, kreditů, nástin pravidel. 
 

-VOŠZ , Alšovo nábřeží , Praha 1s  Fakultní školou VŠCHT Praha na základě smlouvy 

z 23.11.2015. Prozatím nedochází k uznávání části studia našich absolventů při dalším studiu na VŠ. 
 

- VOŠZ Praha 4, 5. květen, není smlouva    absolventi si Bc doplňují na na Vysoké škole 
Duškova Praha 5, jak z řad dipl. všeob. sester tak záchranářů 

 

- Praha 2 Ječná- není smlouva,  absolventi  jsou přijímáni  na  VŠ zdravotnická – Duškova, 
Praha 5 do 3. roč. bakalářského studia  s podmínkou vykonání rozdílových zkoušek 

 
 
 

HUM-   6 
Smlouvy: Brno - Kotlářská, Turnov, 
 

- Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná 
škola Brno, Kotlářská,:-  máme smluvně ošetřeno program Sociální práce s Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Sociální a charitativní práce 

-možnost zkrácení studia o jeden rok 

  - pro vzdělávací programy Ekonomicko-právní činnost a Zahraniční obchod  s Provozně 
 ekonomickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně obor Sociálně-ekonomický 

  možnost přijetí bez přijímacích zkoušek a uznávání předmětů - možnost zkrácení studia na 3 
 semestry. Pokus navázat spolupráci pro vzdělávací program Informační služby a knihovnictv    s 

Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě. 
 Pro program Sociálně práce jsem ještě kontaktovali Pedagogickou fakultu na Univerzitě 
v Hradci  Králové, kde rozvíjí velmi nadějná komunikace. 
 
- Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno s Masarykovou 
univerzitou sice úspěšně dokončili projekt Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do 

bakalářského studia (více viz http://www.ssudbrno.cz/projekt/ ), a vytvořeny podklady pro vznik 

studijního oboru na FF MU. Studijní program však na MU nebyl doposud akreditován, takže 

prostupnost není zatím zajištěna. 

 

-- VOŠ Turnov s VŠCHT Praha -společný bakalářský studijní obor Konzervování restaurování 

objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl z kovů. Pro absolventy VOŠ, která má tentýž 

obor, se uznává při nástupu do bakalářského oboru část, která je totožná s tím, co zajišťujeme pro bakaláře. 

http://www.ssudbrno.cz/projekt/


Pro získání Bc. musí ještě absolvovat tři až čtyři roky. Problém spočívá v tom, že vysoká škola využívá 

tohoto oboru k řešení problematiky chemie korozního  

-VOŠS Ostrava s UK Praha; Evangelická teologická fakulta, smlouva nebyla uzavřena) 
studijní obor Pastorační a sociální práce; studijní program Sociální práce 

Studenti mohou podat přihlášku ke studiu, poté podat žádost o uznání vzdělání. Výhodou je 

členství VOŠS v ASVSP. Předmět může být uznán i jednotlivými vyučujícími. Podmínkou je 

klasifikace -2 klasifikačním stupněm a nesní být studován před více než 5 letyZ CJ se dělá 

komisionální zkouška. Kromě základů pedagogiky se studuje 1 semestr sociální pedagogika a 

2 semestry speciální pedagogika. Jen nutno dostudovat předměty týkající se křesťanství. 
Přijímací řízení tvoří: 

S Vysoká škola sociálně správní, Havířov, Studijní obor Sociální práce, uzavřena  

Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci v oblastech tvorby projektů, kvalifikačních prací 

studentů a pedagogické činnosti.  

- Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara,Praha3 
S 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze 
-Obor Interaktivní grafika Vyšší odborné školy zaměřuje studium na výuku 2D a 3D animace, 

na výuku vytváření internetových stránek a e-learningových programů. učí  technické 

předměty skvělí odborníci a studenti mají možnost získat praktické vědomosti a dovednosti na 

univerzitní -májí výuku „Ovládání interaktivity“ v budově univerzity). Dalším benefitem je 

konání praxí na UK, kde mimo jiné spolupracují na vytváření aplikací sloužících k výuce 

mediků.  

-prostupnosti studia s VŠ jsme navázali před 5-ti lety spolupráci s Fakultou designu a 
umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a v této souvislosti jsme 

vytvořili kreditní systém. Forma spolupráce: Vzájemné Workshopy, pravidelná účast pedagogů z FDU 
v našich klauzurních komisích. -V současné době máme absolutně bezproblémovou prostupnost 

(uznání dvou let studia) 

se  Southampton Solent University v Anglii (Top-up Bachelor program), nyní zde 

studují dvě naše studentky a další nastoupí v září.  
 

- VOŠ a SOŠ Březnice   s Vysokou školou regionálních studií České Budějovice, 

pobočka Příbram. Absolventi oboru Sociální práce získávají po ročním studiu a několika "rozdílových - 

doplňujících" zkouškách titul bakalář. Tuto činnost jsme zahájili v projektu OP VK v roce 2012 - 2014, kdy 

jsme úzce spolupracovali a tehdy se konaly přednášky a zkoušky před zahájením ročního bakalářského 

studia u nás ve škole.  V současné době s VŠRS smlouvu nemáme. 

 

TECH-  10 
Smlouvy: Volyně, České Budějovice, Sezimovo Ústí, 
 
-VOŠ Volyně, s Dřevařskou fakultou Technické univerzity ve Zvolenu, která má u 

nás Detašované pracoviště od 1.9.2005. Dva bakalářské programy "Dřevěné stavby" a "Tvorba a 

konstrukce nábytku" jsou akreditovány ve vazbě na náš vzdělávací program "Tvorba nábytku a 

dřevěné konstrukce". Studium probíhá souběžně a je o 2 semestry delší 



 -VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice, uzavřené smlouvy o spolupráci 

a uznávání výsledků vzdělávání s těmito VŠ 

-ZČU Plzeň – fakulta strojní – pro obor Diagnostika a servis silničních vozidel, forma denní a 

kombinovaná, 16 předmětů celkem 52 kreditů 

-JČU České Budějovice – Zemědělská fakulta pro obory  Diagnostika a servis 
silničních vozidel a Strojírenská výroba, denní forma, 22 předmětů, 64 kreditů – po 
ukončení změny akreditace bude ještě upraveno 

-JČU České Budějovice – Ekonomická fakulta – pro obor Provoz a ekonomika 
dopravy, denní forma 12 předmětů 38 kreditů 
 Pokud jde o zkrácení studia, nelze říci kolik je to semestrů. Uznávané předměty jsou ze 
všech ročníků bakalářského studia, záleží na studentovi, jak si bude na VŠ předměty 
zapisovat. Maximální zkrácení je o jeden rok.  

Bylo zahájeno jednání s JČU České Budějovice – Přírodovědecká fakulta pro obor 

Elektrotechnika – elektromechanické systémy. 

-Dále uznává výsledky studia absolventů VOŠ též  VŠTE České Budějovice, zde bez 

uzavřené smlouvy. 
 

 - Vyšší odborná škola, Střední škola,Centrum odborné přípravy, 
Sezimovo Ústí s - Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, 
Přírodovědecká fakulta, smlouva o prostupnosti, uznány předměty: 10 předmětů podle 

smlouvy http://www.copsu.cz/download/74_127_cs_smlouvajcuprf.pdf 

Předpokládáme jednání s ČVUT/ FS Praha a TU v Liberci. 

-  VOŠ Ledeč nad Sázavou  ČVUT Praha…písemná smlouva. Spolupráce v oblastech 

odborných přednášek, technologií… 

- VOŠ obalové techniky, Štětí.  s univerzitou Jana Evangelisty Purkyně,Ústi nad 

Labem, Katedrou přírodních věd, Fakultou informatiky, jejíž jsme tzv. Fakultní školou.  s Fakultou 
umění a designu UJEP, V obalovém a grafickém designu zatím hledáme  partnery z řad VŠ, protože 

vyloženě umělecké směry nejsou pro nás vhodné, a obalový design se v jiné formě, než na naší VOŠ, v 

zemi neučí. Uvažujeme ovšem o posílení spolupráce na poli polygrafických disciplín . Bez smlouvy.  

 
- VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf s univerzitami a vysokými školami 
veřejné -pokus o spolupráci  s JEP,  Ústí nad Labem,Technická Univerzita 
Liberec, neúspěšné 
soukromé  
-Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) - dohoda o spolupráci-  obory  Veřejná 

správa, Mezinárodní vztahy a evropská studia  (3 semestry) 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) - dohoda o spolupráci-obory  

-Evropská hospodářsko- správní studia, Management cestovního ruchu, Bezpečnostní studia 

 ( 4 semestry) 

Absolvent získá  titul Bc i Mgr, celkem již 48% absolventů- 664 studentů 

 

- VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9 s Elektrotechnickou fakultou 
ČVUT v Praze  spolupráce pouze na úrovni projektových činností.  

 

http://www.copsu.cz/download/74_127_cs_smlouvajcuprf.pdf


VOŠ, SPŠ a OA Čáslav nemá písemně podloženou spolupráci s vysokými školami.Absolventi  za 1 

nebo 1,5 roku získají  titul Bc:VŠO Praha Obory: Cestovní ruch nebo Služby letecké dopravy,UJAK 

obor: Evropská hospodářskosprávní studia nebo Právo v podnikání,Metropolitní univerzita 

Praha Obory: Mezinárodní ekonomické vztahy nebo Mezinárodní teritoriální studia,Vysoká škola 

logistiky o.p.s, Přerov  obor: Dopravní logistika 

--Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní v Praze 1, Masná 
oblasti spolupráce s vysokými školami funguje takto:  

1. spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha (dále MUP) - uzavřena  

smlouva o spolupráci při přijímání absolventů naší VOŠ programu Dopravní  

logistika a obchod na bakalářský obor MUP Mezinárodní obchod. Studentům  

jsou dle této smlouvy uznány vyjmenované předměty, které jsou dle  

akreditace shodné s předměty vyučovanými na MUP mohou absolvovat za 2  

semestry, studenti v kombinované formě za 3 semestry. Musí však  

absolvovat všechny předměty , které jim z VOŠ nebyly uznány.  

2. spolupráce s Vysokou školou obchodní v Praze automaticky je jim uznáno  

absolvování VOŠ a denní studenti mohou absolvovat VŠO za 2 semestry a  

kombinovaní za 3 semestry. Pro absolventy VOŠ má tato VŠ speciálně  

sestavený program. Na této VŠ pokračuje významná část našich absolventů.  

3. spolupráce s Vysokou školou logistiky je založena na tom, že  

absolventi oboru Dopravní logistika a obchod předkládají této VŠ anotace  

předmětů, absolvovaných na naší VOŠ s tím, že tyto některé předměty jim  

mohou být uznány, pokud s tím souhlasí daný vyučující předmětu na VŠ. 

  

-VOŠ a SPŠ Olomouc- s UP Olomouc. nic nezaručuje. Všechno je na osobní domluvě s 

příslušnou fakultou. Dále naši absolventi dodělávají Bc na soukromých školách v okolí 

(Olomouc, Přerov, Kunovice a pod.). Většinou dostanou Bc za jeden rok školného. Smlouvy 

s těmito školami však nejsou (není zájem ze strany VŠ). 

   

EKO-    10 
 
Smlouvy: VOŠ cest. ruchu Č.B. 

 
 -SŠ a VOŠ CR České Budějovice 
   - Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta Smlouva o spolupráci – nabízí možnost 

absolventům VOŠ možnost studia  v bakalářském studijním oboru Obchodní podnikání, absolventům 
VOŠ uznány některé zkoušky na základě rozhodnutí vedoucích kateder – zveřejněno formou Sdělení 
děkana.neosvědčuje, uznaných zkoušek není mnoho a v podstatě absolventu musí téměř celý 
program absolvovat znovu. 

-Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích 
Smlouva o spolupráci – uznává 17 předmětů. Pozn. –, zpravidla absolventům stačí 2 semestry, max. 
3,  

-Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. a Vyšší odborná škola 
Havířov ., od září 2017 s Vysokou školou hotelovou Praha s. r.o .absolventy VOŠ Havířov 

 nabízet tzv. zkrácené bakalářské  studium  v kombinované formě v délce trvání 3 semestrů,  z našeho 



vzdělávacího programu budou absolventům uznány zhruba 2/3 učebního plánu, byli jsme aktivní při 

oslovení dané VŠ, a sami se zasazujeme o to, aby VŠH s námi chtěla spolupracovat, projednáváme 

společně podmínky takové spolupráce. 

 

-Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. spolupracuje s Vysokou školou 
logistiky o.p.s. v Přerově, přijímá naše absolventy s možností zkráceného studia na základě 

zohlednění  některých, u nás absolvovaných modulů. Posuzování možností je individuální, dle 
absolvovaného vzdělávacího programu. Škola poskytla vysoké škole anotace předmětů 
k jednoduššímu posuzování.bez písemné dohody o spolupráci. 
 

-Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Uherské  Hradiště s  
- EKF VŠB TU Ostrava a UTB Ostrava- rámcová smlouva 
-UP Olomouc, , spolupráce neprobíhá 

 

 -VOŠ mezinárodního obchodu Jablonec nad Nisou 
-Metropolitní univerzita Praha 
 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 
Speciální nabídka pro studenty VOŠMO  
oboru Pojišťovnictví –  
možný nástup do 2. ročníku  
oboru Mezinárodní obchod 3. semestr  
Výše školného: 22.500,- Kč za jeden semestr 
oboru Zahraniční obchod –  
možný nástup do 3. ročníku  
oboru Mezinárodní obchod platí pouze pro absolventy oboru Zahraniční obchod a pouze při zápisu do 
prezenční formy studia. Při zápisu do kombinované formy bude umožněn nástup pouze do 2. ročníku (a výše 
uvedené předměty k dostudování budou rozloženy do 2 roků studia). 

-VOŠ obchodní v Praze  
 Bakalářské studijní obory pro absolventy VOŠ 
Cestovní ruch pro absolventy VOŠ 
 Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ 
Délka studia: prezenční forma trvá 2 semestry, kombinovaná forma trvá 3 semestry  
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář] 
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45-20:00 a v sobotu 8:30-19:00 dle 
rozvrhu 
oboru Pojišťovnictví –pro VOŠ,možný nástup do 2. 
ročníku oboru Mezinárodní obchod 3. semestr  
 

-VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem SJZ, Klatovy, písemnou smlouvu o spolupráci máme s vysokou 

školou- Bankovní institut vysoká škola, a. s., Praha; smlouva uzavřena 21.3.2016; Výhody 

pro absolventy vzdělávacího programu 63-41-N/22 Účetnictví a daně; 63-43-N/03 Bankovnictví jsou - BI 

připravil studijní program studijního oboru Bankovní management v rozsahu 2 semestrů bakalářského 

studia a studijní program Ekonomika a management podniku v rozsahu 3 semestrů bakalářského studia. 

 
-OA, VOŠE a JŠ s právem SJZ, Mladá Boleslav 

seznam VŠ, které umožňují absolventům VOŠE ve zkrácené době absolvovat bakalářský 
studijní program: 

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.                                3 semestry 

https://www.vso.cz/bakalarske-studijni-obory-pro-absolventy-vos/#crv
https://www.vso.cz/bakalarske-studijni-obory-pro-absolventy-vos/#sldv
https://www.vso.cz/bakalarske-studijni-obory-pro-absolventy-vos/#sldv


Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s                              2 semestry 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.        4 semestry 

 

   

-Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola 
potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a 
veterinární, Praha 2 
-Metropolitní univerzita Praha, obor Veřejná správa – naši absolventi VES do 5. 
semestru 
-Bankovní institut, obor Bankovní management – absolventi UFI a PEŘ do 4. 
semestru 
-UJAK, obor Andragogika – absolventi PEŘ do 5. semestru 
-CEVRO Institut, obor Veřejná správa – absolventi VES 4. – 5. semestr, je to 
individuální, neuznávají 3 
-CEVRI Institut, obor Hospodářská politika – absolventi UFI, 4. semestr 
 VŠO, tam mohou všichni vošáci. 
 
–VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady je omezena na předsednictví u absolutorií (katedra 

hotelnictví Vysoká škola hotelová Praha), oponování absolventských prací (VŠP Jihlava). S oběma 

školami příležitostné konzultace v rámci vybraných předmětů.Uznání předchozího studia je v kompetenci 

jednotlivých vysokých škol, smluvně nemáme ošetřeno. K dosažení Bc na Vysoké škole obchodní 
Praha slouží zpoplatněné dvousemestrální studium. 
 
-PB- VOŠ a SŠM, Praha s.r.o. délka dostudování v bakalářském studijním programu je 

rozložena od 2 do 3 semestrů.  
Pro vzdělávací program Aplikace výpočetní techniky spolupracujeme s Vysokou školou logistiky,  
pro vzdělávací program Cestovní ruch spolupracujeme s Vysokou školou hotelovou a Vysokou školou 
obchodní 
- pro vzdělávací program Žurnalistika a nová média  s Metropolitní univerzitou Praha a s Vysokou 
školou hotelovou, 
 pro vzdělávací program Personální řízení spolupracujeme s Univerzitou Jana Amose Komenského. 
   V současné době probíhají individuální jednání s vysokými školami ohledně uzavření dohody o 
spolupráci. 
 Jinak veřejně se ke zkrácené výuce hlásí a nabídky posílají tyto školy: 

(seznam obsahuje školy, které by přijímaly absolventy z našeho oboru, tj. se znalostí ekonomiky a 

managementu.  

 VŠKE - Vysoká škola Karla Engliše (Brno, Liberec) 

 SVŠE - Soukromá vysoká škola ekonomická (Znojmo) 

 MIPP - Mezinárodní institut podnikatelství a práva (Praha) 

 VŠRR - Vysoká škola regionálního rozvoje (Praha) 

 UJAK - Univerzita J.A.Komenského (Praha) 

 BIVŠ - Bankovní institut vysoká škola (Praha) 

 MVŠO - Moravská vysoká škola (Olomouc) - délka studia 2. roky pro absolventy s ekonomickým 

zaměřením 

 VŠMIEP - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (Praha) 

http://j.a.komenského/


 VŠFS - Vysoká škola finanční a správní (Praha) - pozn. přestup do druhé ročníku bakalářského 

studia 

 SVI - Středočeský vysokoškolský institut (Kladno, Praha, Karlovy Vary) 

 VŠP - Vysoká škola podnikání (Ostrava) - zkrácené studium v délce 3. semestrů 

 VŠOH - Vysoká škola obchodní a hotelová (Brno) 

 MUP - Metropolitní univerzita (Praha) 

 VŠO - Vysoká škola obchodní (Praha) 

 VSCI - Vysoká škola - CEVRO Institut (Praha) 

 VŠEM - Vysoká škola ekonomie a managementu (Praha) - zkrácené studium pro absolventy VOŠ 

se zaměřením na ekonomii nebo management 

 


