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Zájemce po‰le pfiihlá‰ku a ãeká na
pfiijímací fiízení. Jak probíhá?

Je tfieba doloÏit maturitní vysvûdãení a po-
kud má zájemce prÛmûr známek do 2,25, je
pfiijat bez pfiijímaãek. KdyÏ je prÛmûr hor‰í,
podrobí se testu v‰eobecného pfiehledu, jehoÏ
vzory lze nalézt na na‰ich webov˘ch strán-
kách. Zkou‰ku z cizího jazyka zájemci
o kombinovanou formu studia neskládají.
A pokud jsou absolventy VO· nebo jiné V·,
jsou pfiijímáni ke studiu bez pfiijímacího fiíze-
ní jen na základû doloÏení diplomu.

SV·E je soukromá ‰kola, platí se tu
‰kolné. V jaké v˘‰i?

Ve v˘‰i 15 000 Kã za semestr. Platbu za
první semestr je nutné uhradit do konce
srpna, za letní semestr potom pfied jeho za-
ãátkem. Od druhého semestru je moÏné za-
Ïádat o splátkov˘ kalendáfi a uhradit ‰kolné
v pûti splátkách. Je‰tû je tfieba dodat, Ïe v˘-
‰e ‰kolného se v prÛbûhu studia nemûní, je
garantována po celou dobu stejná ãástka.

Jak ãasto probíhá v˘uka pro studen-
ty kombinované formy?

Podle oboru – ve ãtyfiech aÏ pûti víkendo-
v˘ch soustfiedûních za semestr. 

Jsou pfiedná‰ky povinné?
U nás není povinná docházka na v˘uku.

KaÏd˘ musí sám zváÏit, co je pro nûj v˘hod-
né a únosné. 

Jak se do Znojma student dostane?
Autobusem i vlakem. Z nádraÏí to je do

‰koly deset minut chÛze. Pokud pfiijede autem,
je moÏné zaparkovat ho pfies noc na parkovi‰-
ti v areálu ‰koly. Studenti k nám dojíÏdûjí z ce-
lé âeské republiky, ale i ze zahraniãí. 

Je problém se v dobû v˘uky ve
Znojmû ubytovat?

KaÏd˘ zájemce obdrÏí seznam ubytova-
cích kapacit ve mûstû a je na nûm, aby si za-
jistil nocleh v penzionu nebo v hotelu. Prostû
podle sv˘ch poÏadavkÛ a moÏností. Nabídka
je skuteãnû ‰iroká a platí se od 230 Kã v˘‰e.
Dobr˘ penzion s dostateãnou kapacitou je
napfiíklad deset minut od ‰koly.

KdyÏ pfiijde student do ‰koly o víkendu,
najde dvefie studijního oddûlení zavfiené?

To rozhodnû ne! Jsme tady pro studenty
a pro v‰echny zájemce kdykoli kaÏdé dopo-
ledne v pracovních dnech, v úter˘ do 17.00
a v pátek dokonce do 19.00 hodin. Studijní
oddûlení b˘vá zpravidla otevfieno i v sobotu
dopoledne.

Nûktefií studenti jsou uÏ ze ‰kolních
lavic del‰í dobu. Co kdyÏ mají problémy
se zvládnutím uãiva?

Studenti si mohou dohodnout individuál-
ní konzultace. Pedagogové  s nimi komuni-
kují, hledají cesty, jak vyjít vstfiíc tûm, ktefií
mají o studium zájem, neodb˘vají ho. Na
soukromé znojemské ‰kole je moÏné si do-
konce v nûkter˘ch pfiípadech dohodnout i in-
dividuální termíny, pokud mûl student ãaso-
v˘ nebo pracovní problém a nestihl se pfii-
pravit podle sv˘ch pfiedstav a podle poÏa-
davkÛ vyuãujícího.

Zejména u dfiíve narozen˘ch studen-
tÛ se obãas objevují obavy ze studia ci-
zích jazykÛ.

V prÛbûhu bakaláfiského studia musí stu-
dent sloÏit z cizího jazyka pfiíslu‰nou zkou‰ku.

Vybrat si mÛÏe angliãtinu, nûmãinu nebo ru‰-
tinu. K pfiípravû na zkou‰ku existují kursy,
které pomohou studentÛm látku zvládnout.

Mnozí mají strach z matematiky.
Matematika rozhodnû u nás není ten nej-

tûÏ‰í pfiedmût. Dá se zvládnout. SloÏitûj‰í to
samozfiejmû je pro studenty, ktefií uÏ mají ma-
turitu nûjak˘ rok za sebou nebo neabsolvova-
li zrovna obchodní akademii nebo gymnázi-
um. A právû pro nû se otevírají pfiípravné kur-
sy, ve kter˘ch se opakuje stfiedo‰kolská mate-
matika. KdyÏ pak studenti poÏádají o indivi-
duální konzultace bûhem semestru, vÏdycky
jim pfiedná‰ející vyjde vstfiíc. Zodpovûdnû
mohu fiíci, Ïe matematika není pfiedmût, na
kterém by se ve Znojmû „konãilo.”

Má student dostatek ãasu na to, aby
zvládl v‰echny zkou‰ky a zápoãty?

I na SV·E funguje kreditní systém.
A zkou‰kové období pro studenty v kombino-
vané formû studia je prodlouÏeno tak, Ïe zim-
ní semestr konãí 15. dubna a letní se uzavírá
15. listopadu. Je to pro „dálkafie” velmi vstfiíc-
né gesto. V‰echno se dá v pohodû stihnout.

STA≈TE SE STUDENTEM SV·E 

CO JE·Tù CHCETE O STUDIU NA SV·E VùDùT

Rozhodne-li se ãlovûk, Ïe si roz‰ífií vzdûlání, nabízí se mu v dne‰ní dobû hodnû moÏností. ZáleÏí na nûm, co upfiednostní. Pokud hledá kvalitu, pfiíjemné prostfiedí, vstfiícn˘ a indivi-
duální pfiístup, v praxi vyhledávané obory – pak je studium na znojemské vysoké ‰kole urãitû ta správná volba. Soukromá vysoká ‰kola ekonomická ve Znojmû si zakládá na tom, Ïe
sv˘m absolventÛm zprostfiedkovává vûdomosti, které nejsou pouh˘m souborem teoretick˘ch definic. Poskytuje jim informace, které mohou hned aktivnû uÏívat. Takov˘to pfiístup stu-
denti kombinované formy velmi oceÀují, neboÈ mohou znalosti získané ve ‰kole porovnávat s praxí a samozfiejmû je i v praxi vyuÏívat. 

Ve prospûch studia na SV·E ve Znojmû mluví navíc i individuální pfiístup vyuãujících ke studentÛm. To ulehãuje „dálkafiÛm” starosti, které jim studium pfii zamûstnání ãasto pfiiná‰í.

Skoro v‰echno, co potfiebuje zájemce vûdût o poÏadavcích k pfiijímacímu fiízení ãi o podmínkách studia na Soukromé vysoké ‰kole ekonomické Znojmo, najde na webov˘ch strán-
kách www.svse.cz. Oficiální portál ‰koly podává pfiehledné a vyãerpávající informace o studijních oborech, které ‰kola nabízí, o podávání pfiihlá‰ek, pfiijímacím fiízení, o ‰kolném,
ubytování a o v‰ech dal‰ích dÛleÏit˘ch záleÏitostech. VÏdycky ale existují vûci, které ãlovûk potfiebuje dÛkladnû vysvûtlit, vûci, na které je i ten nejdÛmyslnûj‰í elektronick˘ systém krát-
k˘. Pokud vám tedy nestaãí informace z portálu ‰koly nebo jste tfieba odpovûì na svou otázku na webu nena‰li vÛbec, mohou vás uspokojit následující fiádky. Jsou kopií nejãastûji kla-
den˘ch telefonick˘ch, e-mailov˘ch i ústních dotazÛ, na které odpovídají potenciálním pfií‰tím studentÛm pracovnice studijního oddûlení SV·E. 


