
 
 

DOKLAD 
O STUDIJNÍM PRŮMĚRU ZE STŘEDNÍ ŠKOLY  V ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ REPUBLICE 

 

Doklad o studijním průměru ze střední školy 
pro přijímacích řízení v bakalářských studijních programech Management a Procesní řízení 
na Fakultě managementu VŠE pro akademický rok 2022/2023 

 

Jméno a příjmení:  Rodné číslo:  

Název střední školy:  
 

Níže uvedený průměr známek na vysvědčeních ze střední školy v České či Slovenské republice bude po přepočtu 
sloužit jako kritérium při přijímacím řízení ke studiu v bakalářských studijních programech Management a 
Procesní řízení na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické pro akademický rok 2022/2023. 

V následující tabulce uvádím všechny známky, které jsou uvedeny na vysvědčeních  z 1. pololetí posledního 
ročníku střední školy, ze 2. pololetí předposledního ročníku střední školy, z 1. pololetí předposledního ročníku 
střední školy.1 
 

Pololetí Známky ze všech předmětů (povinných i nepovinných, kromě chování) uvedených na vysvědčení Počet Součet 

                                 

                                 

                                 

Celkové výsledky za všechna doložená vysvědčení   
   

Průměr ze všech uvedených známek zaokrouhlený na 2 desetinná místa  

Přepočet průměru podle zveřejněných podmínek přijímacího řízení 2  
  

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že spolu s nimi doložím kopie vysvědčení. Beru na vědomí, 
že pokud uvedu nepravdivé údaje, bude se mnou přijímací řízení ukončeno a studium mi nebude umožněno. 

 
Datum:  Podpis:  

 

Tento formulář spolu s kopiemi vysvědčení prosím odevzdejte v rámci portálu pro podávání přihlášek *** do 30. dubna 2022. 
  

------------------------------------------------ 
1 Čtyřleté studium:  4. ročník,  3. ročník. 

Šestileté studium:  6. ročník,  5. ročník. 
Osmileté studium:  8. ročník,  7. ročník. 

2 Použijte vzorec 100-((průměr-1)×25). 
Ilustrační příklad: pro průměr 1,83 je hodnota přepočtu 100-((1,83-1)×25) = 100-(0,83×25) = 100-20,75 = 79,25. 



 
 

DOKLAD 
O STUDIJNÍM PRŮMĚRU ZE STŘEDNÍ ŠKOLY  V ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ REPUBLICE 

 

Doklad o studijním průměru ze střední školy 
pro přijímacích řízení v bakalářských studijních programech Management a Procesní řízení 
na Fakultě managementu VŠE pro akademický rok 2022/2023 

 

Jméno a příjmení: Alžběta Bednarčíková Rodné číslo: 015319/5412 
Název střední školy: Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice 

 

Níže uvedený průměr známek na vysvědčeních ze střední školy v České či Slovenské republice bude po přepočtu 
sloužit jako kritérium při přijímacím řízení ke studiu v bakalářských studijních programech Management a 
Procesní řízení na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické pro akademický rok 2022/2023. 

V následující tabulce uvádím všechny známky, které jsou uvedeny na vysvědčeních  z 1. pololetí posledního 
ročníku střední školy, ze 2. pololetí předposledního ročníku střední školy, z 1. pololetí předposledního ročníku 
střední školy.1 
 

Pololetí Známky ze všech předmětů (povinných i nepovinných, kromě chování) uvedených na vysvědčení Počet Součet 

 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2                     10 16 
 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2                   12 21 
 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 3                    11 22 

Celkové výsledky za všechna doložená vysvědčení 33 59 
   

Průměr ze všech uvedených známek zaokrouhlený na 2 desetinná místa 1,79 
Přepočet průměru podle zveřejněných podmínek přijímacího řízení  2 80,25 

  

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že spolu s nimi doložím kopie vysvědčení. Beru na vědomí, 
že pokud uvedu nepravdivé údaje, bude se mnou přijímací řízení ukončeno a studium mi nebude umožněno. 

 
Datum: 8. února 2022 Podpis: A. Bednarčíková 

 

Tento formulář spolu s kopiemi vysvědčení prosím odevzdejte v rámci portálu pro podávání přihlášek *** do 30. dubna 2022. 

 

------------------------------------------------ 
1 Čtyřleté studium:  4. ročník,  3. ročník. 

Šestileté studium:  6. ročník,  5. ročník. 
Osmileté studium:  8. ročník,  7. ročník. 

2 Použijte vzorec 100-((průměr-1)×25). 
Ilustrační příklad: pro průměr 1,79 je hodnota přepočtu 100-((1,79-1)×25) = 100-(0,79×25) = 100-19,75= 80,25. 


