
SPORTUJ      STUDUJ NA VŠPJ

Věnuješ se sportu na vrcholové úrovni? Pokud se rozhodneš studovat na VŠPJ,  
máš jedinečnou šanci získat stipendium v měsíční výši až 15 000 Kč!

a získej šanci na stýpko
            z programu  

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT je resortním sportovním centrem 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu UNIS, do kterého 
je nově zapojeno téměř 400 sportovců z 22 vysokých škol, poskytuje komplexní 
podporu úspěšným a nadějným sportovcům s cílem vytvořit takové podmínky,  
aby mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu 
a účast na soutěžích.

Vysoká škola polytechnická Jihlava je zapojena do programu UNIS, jehož 
prostřednictvím má možnost nabídnout vrcholovým sportovcům vhodné podmínky 
pro spojení sportovní kariéry s vysokoškolským studiem. Studenti zařazení do 
programu mohou využívat nejen poradenské a podpůrné služby v průběhu studia, 
ale získají i možnost aktivně spolupracovat s výživovým poradcem, sportovním 
psychologem, fyzioterapeutem, masérem nebo kondičním trenérem. V neposlední 
řadě mohou získat vybraní vrcholoví sportovci od podzimu 2021 nárok na příjemnou 
stipendijní podporu přímo od ministerstva školství.
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Za jakých podmínek se můžeš zapojit?

Na jaké stipendium můžeš dosáhnout?

Do kdy bys měl podat přihlášku ke studiu na VŠPJ?

Pro zařazení do sekce akademický výběr (UNIS) VICTORIA VSC a přiznání stipendia 
pro rok 2021 bys měl/a být:

• občan ČR
• student veřejné vysoké školy zapojené do programu UNIS
• osoba mladší 26 let včetně (pro rok 2021 – ročník narození 1995 a mladší)
• nezařazen v jiném resortním sportovním centru
• osoba, která provozuje na nejvyšší republikové nebo mezinárodní úrovni sport 

podporovaný v programu UNIS

Záleží hlavně na tvé sportovní výkonnosti a výsledcích. Na základě kritérií VICTORIA 
VSC pak můžeš být zařazen do jedné z pěti výkonnostních kategorií. Sportovci  
v nejvyšší kategorii A, do které se řadí například účastníci posledních olympijských 
a paralympijských her či účastníci posledního mistrovství světa, nebo mistrovství 
Evropy, mohou v rámci programu UNIS získat stipendium v měsíční výši 15 000 
Kč. V nejnižší kategorii E, do níž se řadí například sportovci, kteří získali medaili na 
posledních českých akademických hrách, můžeš mít nárok na měsíční stipendium ve 
výši 5 000 Kč, což rozhodně také není k zahození!

Bližší informace ohledně kritérií pro zařazení do programu UNIS nalezneš na webu 
www.vsc.cz.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení pro všechny studijní programy a obory je 
potřeba podat do 12. května 2021. U oborů s přijímacími zkouškami budou vypsána 
další dvě doplňková kola. Také u programů bez přijímacích zkoušek budou vypsána 
doplňková kola, pokud nebude v prvním kole přijímacího řízení naplněna jejich 
kapacita. Doporučujeme ale raději neprokrastinovat a podat přihlášku už v prvním 
kole, ať máš místo na VŠPJ jisté :) 
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