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Baví vás jednat? Naučte se vyjednávat v praxi.
Studujte obor MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA na MUP.
www.mup.cz
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Vážení studenti,

každý rok se nás ptáte na stejné otázky: Do
kdy máte status studenta po maturitě? Jak
postupovat, když neuděláte maturitu nebo
přijímací zkoušky na vysokou? Kam ještě
podat přihlášku? Velkou část čísla tedy
věnujeme těmto tématům.
Pozveme vás také na náš web, kde najdete
všechny články v nezkrácené a pravidelně
aktualizované podobě. Stáhnete si u nás
i e-booky s informacemi k maturitě a přijí-

macím zkouškám. A na našem Facebooku
a YouTube kanálu se spolu s dalšími více
než 24 000 studentů můžete pobavit
a probrat další aktuální témata.

Přejeme hodně štěstí u maturity
a přijímacích zkoušek.

Jiří Kadlec,

šéfredaktor,
poradce ve vzdělávání
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TIP!

Přidejte se k 24 000 studentů, kteří už jsou s námi na Facebook.com
a YouTube.com KamPoMaturite
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NOVINKY
jaro 2017
Aktualizované e-booky
jak se dostat na psychologii,
medicínu nebo právo
stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

NOVÁ UČEBNICE
Policejní akademie - Řešení
otázek bakalářského přijímacího
řízení Bezpečnostně právních
studií a Veřejné správy 2017/18
Objednávejte v našem e-shopu na
www.KamPoMaturite.cz

www.KamPoMaturite.cz
MÁTE ZMATKY V TERMÍNECH?
CHYBÍ VÁM INFORMACE
O OBORECH, PŘIHLÁŠKÁCH,
PŘIJÍMAČKÁCH?
Na www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/ najdete všechny
termíny pohromadě.

Informace o dnech
otevřených dveří
a školách, které
i v dubnu přijímají
přihlášky,
najdete na str. 12.

Vítězkou
9. ročníku
MissMaturita.cz
je S. Pelikovská.
Rozhovor
si přečtete
na str. 11.

CO VÁS ČEKÁ NA JAŘE
DUBEN

Písemné a praktické zkoušky profilové části maturity
(termíny stanovuje škola)
Talentové a praktické
zkoušky vybraných fakult
11. 4. státní maturita
– písemná práce z ČJ
29. 4. předposlední termín
NSZ Scio

TIP!

KVĚTEN

2. 5. didaktický test MAT
+ písemná práce AJ
3. 5. didaktický test ČJL a AJ
4. 5. písemná práce a didaktický
test ŠJ, RJ, NJ, FJ
6. – 7. 5. konání TSP MUNI
16. 5. – 10. 6. ústní maturitní
zkoušky
27. 5. poslední termín
NSZ Scio

ČERVEN

25. 6. podání přihlášky
k náhradní nebo
opravné maturitě
Přijímací zkoušky
většiny VŠ

V zářijovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ si přečtete, zda se hlásit na VŠ,
a jak ji vybrat
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Třeťáci, pozor
– připravte se na příští rok
Pokud to letos nevyšlo nebo se chystáte k maturitě a přijímačkám až napřesrok, doporučujeme
pro přípravu kurzy, které zahajujeme na podzim 2017.
NULTÉ ROČNÍKY – CELOROČNÍ KURZ
Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den
zahájení v říjnu nebo listopadu 2017, ukončení duben nebo květen 2018

LÉKAŘSKÉ FAKULTY

PRÁVO

PSYCHOLOGIE

POLITOLOGIE *

ŽURNALISTIKA *

SPOLEČENSKÉ VĚDY *

KRATŠÍ KURZY A BLOKY KURZŮ
Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den

POLICEJNÍ AKADEMIE *

MATEMATIKA K MATURITĚ
A PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ *

FYZIKA

CHEMIE

BIOLOGIE

TSP + OSP

VIP
BALÍČKY:

UŠETŘÍTE
STOVKY
KORUN
VIP balíčky
obsahují
přípravný kurz,
doporučené
učebnice
s výraznou
slevou
a poštovným
zdarma,
e-book
a poradenství
v podobě
mailingu
zdarma.
U kurzů s 96
hodinami výuky
navíc získáte
garanci
vrácení peněz
v případě
nepřijetí na
VŠ. Podmínky
garance
a další
informace
ke kurzům
najdete na
www.KamPoMaturite.cz
* jen Praha

TIP!

Při nákupu na www.KamPoMaturite.cz zadejte v košíku kód AE080 do pole kód
agenta a získáte slevu na nákup kurzů i knih

6 kam po maturitě
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Příprava na poslední chvíli

1

I na poslední chvíli se můžete připravit a zvládnout maturitu i přijímačky na 100 %
ZVLÁDNĚTE MATURITU BEZ STRESU
1. Podklady. Máte všechny? Jestli ne, sežeňte si
je, ale ohlídejte si kvalitu.
S profi podklady nebo
učebnicemi neriskujete.
2. Počty. I když nematurujete z matematiky,
tenhle výpočet dáte.
Vezmete počet otázek,
počet dní do maturity
a máte přehled o tom,
kolik toho denně musíte
zvládnout. Vyplatí se
občas provést kontrolní
přepočet :)

perfektně a u zbytku to
může být slabší.

6. Respekt. Učí se vám
nejlépe přes den a večer jste nepoužitelní?
Nebo naopak nezačínáte
s učením před půlnocí? Potřebujete být
sami nebo se vám lépe
učí ve dvou? Výpisky?
Přeříkávání látky nahlas?
Zjistěte, co vyhovuje vám,
a nenuťte se do metod,
které u vás nefungují.

4. To nejlepší na konec.
Začněte tím, co vás nebaví, nebo vám to nejde.
Nehrozí pak panika těsně
před zkouškou.

7. Paměť a opakování.
Zapomínáme už první
den po učení. Ideální je
zopakovat si téma alespoň 2x do týdne potom,
co jste se danou věc učili.
Po delší prodlevě můžete
zjistit, že se znalosti jaksi
vypařily. Vyzkoušejte si
testy nanečisto i s časovým limitem – ostré
testy CERMAT z minulých let najdete i na
našich stránkách www.
KamPoMaturite.cz.

5. Přehazujte. Začínáte stále u stejné otázky? Děláme
to skoro všichni – změňte
to. Jinak umíte první otázky

8. Odpočinek a pohoda.
I když ponocujete nebo
je těsně před zkouškou,
nezapomeňte na spánek.

3. Za čtyři. Ze začátku
doporučujeme projít
všechna témata tak, abyste „to dali“. Ladit a doplňovat můžete později
a nestane se vám, že si
vytáhnete něco, k čemu
jste se nedostali.

2
VYZKOUŠEJTE TESTY
K PŘIJÍMAČKÁM

Desítky testů z minulých let seřazených
podle oboru nebo fakulty najdete na
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online nebo vyzkoušejte
online test s vyhodnocením do e-mailu
na www.VysokeSkoly.com/testy.

TIP!

Je důležitý pro psychiku
i lepší zapamatování
učiva. Naplánujte si pravidelné přestávky i jídlo.
Psychologové doporučují
pro pohodu i zvýšení pozornosti fyzickou aktivitu,
cvičení nebo procházku.
Nenechte se vykolejit
otázkami nebo prohlášeními okolí (jak jsi daleko,
já už jsem u otázky 26
atd.) a nepanikařte.
9. Motivace. Na co se
nejvíc těšíte po maturitě?
Máte naplánovanou
nějakou akci? Odměnu
za splnění cíle? Sami
nejlépe víte, co na vás
funguje, a třeba přesvědčíte i okolí, aby vás
motivovalo :)

10. Plán B. Nevyšlo
to? Nejste jediní. Máte
možnost požádat o přezkoumání výsledků nebo
v nejhorším případě
jít na opravný termín.
Pohlídejte si status
studenta kvůli pojištění
nebo slevám, víc informací najdete v článku Status
studenta na
www.KamPoMaturite.cz.

MATURITNÍ OTÁZKY,
PODKLADY PRO
ČTENÁŘSKÝ DENÍK
A DALŠÍ MATERIÁLY
STÁHNETE NA
WWW.SEMINARKY.CZ
A WWW.CTENARSKYDENIK.CZ.
9000 PRACÍ ZDARMA!

SEŽEŇTE UČEBNICE
K PŘIJÍMAČKÁM
A MATURITĚ U NÁS

MEDICÍNA Modelové
otázky k přijímacím
zkouškám na 1. lékařskou
fakultu UK
PRÁVA SCIO NSZ
Cvičebnice OSP
a Cvičebnice ZSV

SPOLEČENSKÉ VĚDY
Základy společenských
věd - baliček 4 dílů
PSYCHOLOGIE
Psychologie - Jak se
dostat na vysokou
(skripta)

PAČR
Policejní akademie
Řešení otázek
bakalářského
přijímacího řízení
Bezpečnostně právních
studií a Veřejné správy 2017/18
EKONOMICKÉ FAKULTY
Přijímací zkoušky
z matematiky na VŠE
MATEMATIKA
Maturita
z matematiky
ČESKÝ JAZYK
Maturita z českého
jazyka a literatury
ANGLIČTINA
Příprava na státní
maturitu
– Angličtina
NĚMČINA
Němčina
– maturitní
témata

Získejte slevu 33 % na on-line kurzy – do 10. května 2017 ji získáte
na Hrave.KamPoMaturite.cz s kódem KPMJARO17.
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ONLINE KURZY
NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Na maturitu
z češtiny, matematiky
nebo angličtiny i testy
studijních předpokladů
se můžete
připravit online.
Na www.Hrave.
KamPoMaturite.cz
pořídíte do
10. května 2017
kurzy se slevou 33 %
po zadání
slevového kódu

KPMJARO17
TIP!

CO KDYŽ MATURITU
NEBO PŘIJÍMAČKY
NEUDĚLÁTE?
MATURITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Pokud jste u zkoušky získali dostatek
bodů, které jsou nutné pro přijetí,
a nejste moc hluboko pod čarou,
máte šanci uspět. Nemá škola formulář přímo na žádost o přezkoumání
rozhodnutí? Zašlete do 30 dnů od
doručení vyrozumění žádost orgánu,
který rozhodnutí vydal (děkan/rektor),
a nezapomeňte uvést:
■ Jméno, obor, jednací číslo, datum
konání přijímaček
■ Závadu, ke které podle vás došlo –
chybné ohodnocení odpovědi,
nejednoznačné zadání, vaše odpověď byla také správná a měla být
jinak hodnocena atd. Jiné důvody
(zájem o studium oboru, rodinná
tradice, sociální situace aj.) vám
obvykle nepomohou.

5

Opravnou zkoušku můžete konat dvakrát. Musíte to stihnout nejpozději do
5 let od ukončení posledního ročníku.
Přihlášku k podzimnímu opravnému
termínu podáváte do 25. 6.
Odvolání (žádost o přezkoumání
rozhodnutí) můžete podat, pokud se
domníváte, že jste byli nesprávně hodnoceni nebo neprávem vyloučeni.
Profilová část + písemné práce společné části maturity: Žádost podáváte na
krajský úřad nebo magistrát
Didaktické testy: Žádáte MŠMT
V obou případech musíte žádost podat
do 20 dnů do konce období pro konání
maturitní zkoušky. Novinkou pro tento
rok je podání žádosti na tiskopisu, který
by měl být k dispozici na stránkách
MŠMT (informace dle přílohy 7 k maturitní vyhlášce 177/2009 Sb.).
Potřebujete více informací? Stáhněte
si zdarma e-book Jak udělat maturitu
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky/
nebo si přečtěte článek Státní maturita
2017 na našem webu.

Na str. 12 si můžete najít přehled veřejných vysokých škol, kam se přihlásíte
i na jaře nebo v létě. Přehled pravidelně aktualizujeme také na našem webu.
Další možností jsou soukromé vysoké
školy nebo vyšší odborné školy, které
často přijímají přihlášky až do konce
září. Jejich prezentace najdete na str.
21 a 34.

Pokud maturita nebo přijímačky nedopadnou, ohlídejte si status studenta –
informace najdete na str. 10.

8 kam po maturitě
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ROZCESTNÍK:
Kam po maturitě?
SOUKROMÉ VŠ
✚ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí
✚ možnost stipendií nebo
odpuštění školného
✚ většinou individuálnější
přístup, menší konkurence při zkouškách nebo
zápisech
✖ školné v řádech
desetitisíců
✖ je nutné sledovat návaznost magisterského studia
a šance na uplatnění po
studiu
✖ velká část škol neposkytuje dotované ubytování
a stravování
VEŘEJNÉ A STÁTNÍ VŠ
✚ neplatí se školné
✚ dobré uplatnění absolventů u technických a lékařských oborů
✚ pro výkon některých
povolání (lékaři, advokáti)
nutné absolvování oborů
na veřejných školách
✚ velký výběr oborů, návaznost v dalších stupních
studia
✖ nižší šance na přijetí,
vyšší „úmrtnost“ v prvních
ročnících
✖ je nutné sledovat šance
na uplatnění po studiu
a provázanost s praxí
✖ omezená možnost přivýdělku při studiu

TIP!

VOŠ
✚ prakticky zaměřené
vzdělání, prohloubení
specializace, praxe
součástí studia
✚ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí
✚ možnost zkráceného
studia na VŠ
✖ školné
✖ z aměstnavatelé mohou
dávat přednost VŠ vzdělání
JAZYKOVÝ POBYT
V ZAHRANIČÍ
✚ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazykové
zkoušky
✚ pokud seženete brigádu,
můžete si přivydělat
✖ š kolné, peníze za cestu
a pobyt
✖p
 okud jedete sami, náročné zařizování, přes agenturu poplatek navíc
PŘÍPRAVNÉ KURZY
✚ intenzivní příprava, bližší
poznání požadovaného
oboru
✚ možnost kombinace s přípravou na maturitu, s praxí
nebo s pomaturitním jazykovým studiem pro získání
statusu studenta
✚ výhodná cena v přepočtu
na hodinu
✖ cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování

✖ obvykle nezískáváte status
studenta
✖ nemáte jistotu přijetí na
daný obor
NÁSTUP DO PRÁCE
✚ výdělek, zkušenosti,
nezávislost
✖ obtížnější návrat ke studiu
✖ pro některé profese potřebujete vyšší kvalifikaci/titul
ÚŘAD PRÁCE,
REKVALIFIKACE
✚ pomoc při hledání práce,
orientace v regionu a prostředí, zvýšení šance na
uplatnění
✚ nemusíte platit SP, ZP
✖ pro získání podpory nebo
rekvalifikace musíte splnit
podmínky
PRÁCE V ZAHRANIČÍ
✚ získání jazykových znalostí,
praxe, zkušeností
✖ u stáží nebo dobrovolnických projektů minimální
plat nebo jen ubytování
a strava
✖ obtížné hledání pozic v požadovaném oboru nebo
kvalifikaci
✖ náklady na ubytování, cestu, agenturu apod. mohou
převýšit vydělanou částku
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
✚ v zemích EU stejné podmínky jako pro místní
studenty, nepotřebujete

Časopis si můžete také zdarma stáhnout a prolistovat
na www.Casopis.KamPoMaturite.cz

vízum, můžete pracovat
při studiu
✚D
 odatek k diplomu má
stejnou platnost i u nás
✚m
 ůžete absolvovat jen část
studia v zahraničí např.
v rámci Erasmu
✚ s tatus studenta v případě,
že je zahraniční škola uznána MŠMT za rovnocennou
VŠ v ČR
✖ č asto složité přijímací
řízení, případně školné,
nutnost přihlášení na místních úřadech
✖ kulturní rozdíly, jazyková
bariéra, pobyt mimo známé prostředí
✖ v zemích mimo EU vás
mohou čekat další administrativní úkony – např. víza,
nutnost nostrifikace aj.
✖ náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod.
POMATURITNÍ JAZYKOVÉ
STUDIUM
✚ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazykové
zkoušky
✚ možnost přivýdělku
✚ výhodná cena v přepočtu
na hodinu
✚ pokud zahájíte studium
do konce roku po maturitě
u akreditované
školy, máte i nadále status
studenta
✖ cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování
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Kam po maturitě: do práce
Na vysokou se nechystáte a hledáte práci? Už víte, co, jak a za kolik chcete dělat?
Času není tolik, kolik by se mohlo zdát.
KUDY NE

Měli byste vědět, co nechcete a odmítáte dělat, případně co objektivně nemůžete např. ze zdravotních důvodů. Ujasněte si, co budete
chtít dělat i za několik let. Zbytečnou skromnost odložte, většinu věcí
se můžete doučit, ale nepřežeňte to ani do opačného extrému.

CO UMÍTE A JAK DOBŘE

Chce to realistické zhodnocení – jak jste na tom s jazyky, technikou,
počítačem. Máte další dovednosti jako psaní všemi deseti? Vlastníte
řidičské oprávnění, ovládáte účetnictví nebo AutoCAD?

V OBORU NEBO MIMO?

Máte šanci na uplatnění v oboru? Pokud ne, zvažte přesun do jiného
regionu, práci v zahraničí, nebo uvažujte o jiném oboru, dalším studiu
či rekvalifikaci.

PROČ HLEDAT UŽ PŘED PRÁZDNINAMI

O „posledních prázdninách“ uvažuje hodně lidí. Zvažte to, v září vám
přibudou konkurenti z řad těch, které nepřijali na vysokou, skládali
maturitu v opravném termínu nebo shánějí přivýdělek při škole.

KDE HLEDAT

■ Inzerce, agentury, úřad práce ■ Vystavte životopis online a věnujte
pozornost vyhledávacím agentům, ať vám neuteče žádný inzerát
■ Ptejte se přes příbuzné, známé, učitele či kolegy ■ Oslovte přímo
firmu, která se vám líbí – i když třeba právě nikoho nehledají, mohou
se na vás obrátit, pokud se situace změní

Životopis, motivační dopis a pohovor
CO BY V ŽIVOTOPISE
NEMĚLO CHYBĚT

■ VAŠE FOTO
– ideálně jako na průkazové
fotografii, pozor na ostrost,
zřetelnost a aktuálnost fotografie
■ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
– název pozice i stručná náplň práce
■ STRUKTUROVANÁ FORMA
– měli byste se vejít na
2 strany A4
■ Pokud ovládáte více jazyků,
připravte si i CIZOJAZYČNÉ
VERZE
■ Pozor na PŘEKLEPY
A PRAVOPISNÉ CHYBY
■ IDEÁLNÍ JE PDF FORMÁT,
kde nebývá problém s různými
verzemi programu a jejich
otevřením, ani s rozdílným
zobrazením formátování,
ohlídejte jen celkovou velikost
dokumentu.

TIP!

ČÍM VYVÁŽIT NEDOSTATEK
PRAXE

■ Brigády, školní fiktivní firma, praxe při
škole
■ Výměnné pobyty, zahraniční dobrovolnické projekty nebo studium
v zahraničí
■ DALŠÍ ČINNOSTI – zajímavé projekty, výzkumy, účast v soutěžích nebo
školních olympiádách, dobrovolnická
a mimoškolní činnost, kde jste něco organizovali nebo odpovídali za výsledek

MOTIVAČNÍ DOPIS

Stejně jako životopis by měl být přizpůsoben konkrétní pracovní nabídce,
adresujte jej kontaktní osobě, která je
v inzerátu uvedena. I tady je nejdůležitější
první dojem, buďte tedy věcní. Detaily
najde personalista v životopise, v dopise
se soustřeďte na to, čím můžete být firmě
prospěšní (např. zkušenost z obchodních
jednání, prezentace před větším množ-

stvím lidí, nadstandardní znalosti práce
s počítačem, schopnost práce pod tlakem
atd.), případně zmiňte referenční osoby.
Nezapomeňte uvést kontakt na sebe.

PŘED POHOVOREM

Získejte co nejvíce informací o firmě
a dané pracovní pozici. Připravte se na
dotazy (proč chcete pracovat právě zde,
proč by měli vzít právě vás, kde se vidíte
za x let a další) a ujasněte si výši platu –
můžete vyjít z rozpětí v inzerátu, nebo se
poptejte v okolí, případně zkuste srovnání platů např. na mujplat.cz nebo www.
platy.cz. Kromě životopisu si připravte
také reference nebo portfolio prací. Na
vlastní pohovor přijďte včas, ani brzy, ani
pozdě, případně zavolejte a omluvte se.
KDE HLEDAT INFORMACE:
www.occupationsguide.cz,
www.istp.cz, www.europass.cz,
www.jobs.cz, www.sprace.cz a další

Vzory životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů stahujte
na www.Seminarky.cz
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Status studenta:
Do kdy jste studenty?

Každý den odpovídáme v naší poradně na Facebooku na dotazy studentů. Jak to bude po
maturitě? Co když maturitu neudělám? Zde najdete odpovědi pro nejčastější situace. Zajímá
vás něco jiného? Napište nám dotaz.
Na vysokou se nechystám, o prázdninách jdu na brigádu, do práce
nebo na Úřad práce.
O prázdninách jste považováni za studenty jen v případě, že nemáte výdělek,
který by zakládal účast na nemocenském
pojištění, nebo nemáte nárok na podporu
v nezaměstnanosti/rekvalifikaci.
Jdu k zápisu na VŠ, ale až po
prázdninách.
Pokud letos nastoupíte na VŠ, jste
považováni za studenta bez přerušení
až do nástupu ke studiu.
Přijímačky nevyšly, jak si zajistím
status studenta?
Studiem na jiné SŠ nebo VOŠ, pozor
na výdělečnou činnost nebo podporu,
viz příslušné body. Studiem na jiné VŠ.
Pomaturitní jazykové studium připadá
v úvahu při splnění podmínek, které
uvádíme na str. 44. Studium musíte
zahájit do konce kalendářního roku po
maturitě. V přípravných kurzech, nejde-li o kombinaci právě s pomaturitním studiem, status studenta nemáte.

TIP!

Co když o status přijdu, je to
nevratné?
Ne. Zápisem ke studiu VŠ nebo
nástupem na VOŠ (denní studium,
jiná forma s omezením u výdělku
nebo podpory v nezaměstnanosti, viz
příslušné body) se Vám status až do
dosažení 26 let věku obnoví.
Chci si při škole přivydělat, lze to?
Na VŠ si můžete přivydělat až do ukončení studia bez omezení a nezávisle na
formě studia. VOŠ a SŠ jsou omezeny
u jiné než denní formy studia. Pokud
výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění, status studenta
ztrácíte – omezení platí také u podpory v nezaměstnanosti.
Můžu se evidovat na Úřad práce?
Na ÚP se můžete evidovat i v době
studia. Na podporu máte nárok jen
v případě, že za vás poslední 2 roky
alespoň 12 měsíců bylo odváděno
důchodové pojištění. U denního studia
SŠ a VOŠ a libovolné formy studia VŠ
můžete dokonce pobírat podporu

a nemá to vliv na status studenta.
U jiných forem studia na SŠ a VOŠ ale
status ztratíte.
Jdu na náhradní termín maturity.
U náhradního termínu ze zdravotních
důvodů jste považováni za studenta
do dne vykonání zkoušky.
Jdu na opravný termín maturity.
U opravného termínu maturity jste
považováni za studenty (dítě soustavně se připravující na budoucí povolání)
do konce prázdnin, z hlediska školy
jste studentem do 30. 6.
Počítá se doba studia do nároku na
důchod?
Ne. Od 18 let si můžete důchodové
pojištění zajistit dobrovolnými platbami (2017 jde o 1977 Kč měsíčně),
v zaměstnání (u DPČ platíte pojistné
od příjmu 2500 Kč, DPP od 10000 Kč
měsíčně) nebo jako OSVČ.
Článek je naší interpretací školského zákona,
zákona o státní sociálně podpoře a dalších norem,
doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady
a zdravotní pojišťovnou.

Úplnou verzi článku se zdroji informací a poradnou najdete
na www.KamPoMaturite.cz.
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Miss Maturita 2017
se stala Sandra Pelikovská
V 9. ročníku soutěže MissMaturita.cz zvítězila Sandra Pelikovská, studentka OA,
VOŠE a JŠ Mladá Boleslav.

Pořadatel:
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Závěr hlasování byl napínavý, věřila
jste ve vítězství?
Věřila, protože moje okolí mě podporovalo
a dalo do toho všechno, jsem velice šťastná
za přátele a svou rodinu co pro mě po
celou tu dobu dělali.
Jak se připravujete na maturitu?
Snažím se, co to jde, učení je teď na prvním
místě a všechna okolní zábava musí jít stranou. Nechci to podcenit, proto tomu věnuji
téměř všechen svůj volný čas.
Po maturitě byste chtěla pokračovat ve
studiu na vysoké škole – které obory
Vás lákají a proč?

Ano chtěla. Láká mě ekonomie. Studuji obchodní školu a v tomto zaměření bych chtěla
i nadále pokračovat. Velice mě baví ekonomika a účetnictví, což jsou i moje hlavní
předměty, ze kterých budu maturovat.
Co byste poradila nebo vzkázala účastnicím příštího ročníku soutěže?
Určitě ať neváhají se do této soutěže
zapojit. Je to skvělá zkušenost, zde opravdu
poznáte jaké máte přátelé, kteří Vás podporují a poznáte kdo Vám výhru nepřeje. Jsem
ráda, že jsem
mohla být součástí soutěže.
Největší vzdělávací portál
Celý rozhovor si můžete přečíst na
www.MissMaturita.cz. 10. ročník soutěže
začíná 1. září 2017.

DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM, HLASUJÍCÍM A PARTNERŮM SOUTĚŽE
Vaše brána ke vzdělání

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Learning is Fun!
Portál pro studenty

VYBERTEwww.vzdelani.cz
SI ŠKOLU PODLE MÍSTA, ZAMĚŘENÍ.
VYHLEDEJTE SI NÁPLNĚ OBORŮ, ZJISTĚTE TERMÍNY
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A POROVNEJTE, CO JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ.

■ Kalendář akcí – přehledné termíny přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří
■ Tisíce bakalářských a 5letých magisterských oborů s podrobným popisem
■ Podrobné vyhledávání škol a oborů
■ Šance na přijetí, srovnání školného, nezaměstnanost absolventů
■ Hledejte na www.VysokeSkoly.com nebo si stáhněte zdarma aplikaci Adresář škol

Chybí vám vypracovaná otázka k maturitě, ztratili jste poznámky? Nebo potřebujete
podklady pro poslední stránku v seminární práci? Na Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz
najdete potřebné zdroje. A stahovat můžete 24 hodin denně.
CO SI MŮŽETE STÁHNOUT

JAK ZÍSKAT KREDITY NA STAHOVÁNÍ ZDARMA?

■ Přes 25 000 prací ke stažení
■ 9000 prací úplně zdarma
■ 3000 maturitních okruhů, 2000 čtenářských deníků,
slohové práce, profesionální slohové podklady
■ Možnost profesionálního zpracování podkladů
■ Platba kartou nebo mobilem
■ Výhodné stahování za kredity a další možnosti)

■ Za „like“ na Facebooku Seminárky.cz
■K
 dyž umožníte stahování své práce zdarma ostatním
uživatelům
■ Za registraci
■ Za vložení práce
■ Za každé stažení vámi vložené práce
■ Za přihlášení do redakce

A DALŠÍ MOŽNOSTI - SLEDUJTE NA WWW.SEMINARKY.CZ

TIP!

Stáhněte si zdarma e-booky s návody, jak udělat maturitu a dostat se na
nejžádanější obory: www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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Druhá šance: kam se ještě můžete hlásit

Na jaře a v létě můžete uspět s přihláškou i na veřejných vysokých školách. Přihlášky navíc přijímají také
soukromé vysoké školy (jejich prezentace najdete na str. 21), vyšší odborné školy (str. 34) a jazykové školy (str. 44)
KTERÉ VEŘEJNÉ VŠ PŘIJÍMAJÍ PŘIHLÁŠKY DO KONCE ČERVNA
14. 4.

Ekonomická fakulta JČU 1. kolo www.ef.jcu.cz Fakulta strojní ZČU 1. kolo www.fst.zcu.cz

15. 4.

Fakulta elektrotechnická ZČU 1. kolo www.fel.zcu.cz Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo www.icv.mendelu.cz

19. 4.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU 1. kolo www.opf.slu.cz

28. 4.

Fakulta technologická UTB 1. kolo www.ft.utb.cz Fakulta strojní VŠB-TUO 1. kolo www.fs.vsb.cz

30. 4.

Fakulta reg. rozvoje a mez. studií MENDELU 1. kolo www.frrms.mendelu.cz Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 1. kolo www.upce.cz/dfjp
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo www.flkr.utb.cz Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 1. kolo www.fbi.vsb.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 1. kolo www.fei.vsb.cz Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO 1. kolo
www.fmmi.vsb.cz univerzitní studijní programy VŠB-TUO 1. kolo www.usp.vsb.cz Vysoká škola ekonomická v Praze všechny fakulty 1.
kolo www.vse.cz Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL CHSP 1. kolo www.cmtf.upol.cz

2. 5.

Vysoká škola polytechnická Jihlava 1. kolo www.vspj.cz

15. 5.

Ekonomická fakulta VŠB-TUO 1. kolo www.ekf.vsb.cz

19. 5.

Fakulta restaurování UPCE 1. kolo www.upce.cz/fr

26. 5.

Fakulta zdravotnických studií (dříve ÚZS) TUL 1. kolo www.fzs.tul.cz

31. 5.

Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL MSHP 1. kolo www.cmtf.upol.cz

30. 6.

Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo (bez oboru ME) fis.vse.cz Hornicko-geologická fakulta 1. kolo www.hgf.vsb.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol (březen 2017), obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých oborů,
doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení. Aktualizovaný přehled pro červenec a další měsíce najdete na www.KamPoMaturite.cz.

Dny otevřených dveří do prázdnin
VEŘEJNÉ VŠ
9. 6.

obor Ekonomie FSV UK

10. 6.

FA ČVUT

15. – 21. 6.

AVU

17. – 18. 6.

FVU VUTBR

SOUKROMÉ VŠ A VŠ SE ZAHRANIČNÍ AKREDITACÍ
4. 4.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (další termín 20. 6.) www.svses.cz
Vysoká škola logistiky o.p.s. (další termíny Přerov 8. 4., 2. 5., 6. 6., Praha 22. 4.) www.vslg.cz Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

5. 4.

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz, CEVRO Institut, z.ú. (další termín Praha 3. 5., Č. Krumlov 6. 4. a 4. 5.) www.cevroinstitut.cz

6. 4.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termíny 11. 5. a 22. 6.) www.vsh.cz

8. 4.

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (další termíny 18. 4. a 23. 5.) www.vskk.cz

11. 4.

Bankovní institut vysoká škola a.s. (další termíny 19. a 25. 4., 9., 17. a 23. 5., 6., 14. a 20. 6.) www.bivs.cz Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
PALESTRA s.r.o. (další termín 17. 5. a 15. 6.) www.palestra.cz

12. 4.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (další termíny 10. 5. a 7. 6., Karlovy Vary a Most 13. 4., 11. 5., 8. 6.) www.vsfs.cz Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s. (další termíny 17. 5., 7. a 14. 6.) www.vso.cz

13. 4.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (další termíny 11. 5. a 8. 6.) www.vske.cz

18. 4.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. (další termíny Praha 16. 5. a 20. 6.) www.vsrr.cz

19. 4.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termíny 17. 5. a 14. 6.) www.mup.cz

20. 4.

University of New York in Prague, s.r.o. (další termíny 18. 5. a 14. 6.) www.unyp.cz

22. 4.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (další termíny 18. 5. a 8. 6.) www.savs.cz Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s. (další termín 17. 6.) www.vsss.cz

26. 4.

Prague College s.r.o.* (další termín 15. 5.) www.praguecollege.cz

27. 4.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (další termín 16. 6.) www.aauni.edu

22. 5.

AKCENT College s.r.o. (další termín 26. 6.) www.akcentcollege.cz

26. 5.

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.artdesigninstitut.cz

7. 6.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. www.ujak.cz

15. 6.

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz, Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz

* VŠ se zahraniční akreditací
Některé soukromé školy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu uvádíme pouze ty termíny, které
jsme získali na webu škol. Data doporučujeme před návštěvou ověřit.

TIP!

Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na www.KamPoMaturitě.cz
a www.VysokeSkoly.com.
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Šifra života
aneb Jdi svou vlastní cestou

K

dyž jsem byl před mnoha a mnoha lety studentem
čtvrtého ročníku domažlického gymnázia, měl
jsem o tom, kam po maturitě, celkem jasno. Coby
vášnivý čtenář jsem se hlásil na obor český jazyk-literatura na pražské filozofické fakultě, a protože
jsem zvládl přijímačky, vypadalo všechno tak snadně…
Jenže to, že se člověk někam dostane, ještě neznamená, že
má po starostech. A v případě, že se jedná o jeho
vlastní budoucnost, to platí dvojnásob.
Nechci vám brát vítr z plachet, to ani náhodou, jen vás jemně připravit na to, že sny
a realita se mohou někdy méně, někdy více
Umírající
lišit. A tak jsem navštěvoval přednášky psycholingvistiky a české literatury 1. poloviny
20. století a marně si lámal hlavu, i když to
bylo celkem zajímavé, k čemu mi to bude.
Představoval jsem si, jak to bude vypadat,
až po pár letech budu někde žádat o práci,
a zeptají se mě, co umím. Co bych asi tak
odpověděl? Nic, ale četl jsem hodně knížek?
Měl jsem docela kliku. Úplnou náhodou jsem
našel praxi v časopisu, který vedl celkem osvícený šéf a ten mi dal šanci. Ne jen přepisovat
zprávy z agentur a chodit mu pro svačiny, ale projít si vším
od základů, proniknout do vzrušujícího mediálního světa.
Světa příběhů.
Právě možnost projevit svůj talent a zdokonalit se v tvůrčí
činnosti je Achillovou patou (nejen) našeho vzdělávacího
systému. Chceš psát, fotit nebo kreslit? Chybí ti praxe! A vůbec, tahle země patří zkušeným…
Jenže kde se má mladý člověk realizovat? Jak se má něco
naučit, když se po něm chce praxe, ale nikdo ho to nehodlá
učit? Obzvlášť velký problém to je pro mladé nadšence, kteří
ještě nejsou semletí systémem, uchovávají si nějaké ideály,
mají spoustu energie a nechtějí být jen další „cihlou ve zdi“.
Na tuhle svou zkušenost ze studentských let jsem nikdy
nezapomněl. A tak, když jsem se po letech v Lidových
novinách či Mladé frontě rozhodl založit svůj vlastní časopis,
věděl jsem, že bude jiný nejen svým obsahem, ale i přístupem. A že se nikdy nevykašle na mladé.

(třeba při hodině dějepisu), protože je responzivní, stejně
tak jako měsíčník, neboť má kromě tištěné i svoji digitální
verzi. A mimochodem, jeho obálku ilustruje také studentka
a řada studentů do něj i píše.
Na trhu je mnoho časopisů, které omílají stokrát omleté,
předkládají pochybné celebrity a vzory, ale kolik z nich
opravdu přináší důležité informace, které lidem pomohou
zorientovat se v dnešním chaosu a inspirují je
k zamyšlení nad světem i vlastním životem?
Žádný takový časopis v Česku dosud nebyl.
Mrkni na www.casopis-sifra.cz a uvidíš.
A jestli chceš, můžeš se na jeho tvorbě podílet
moře
s námi. Baví tě tvořit, psát nebo fotit? Chceš si procvičit cizí jazyky? Překládat články nebo točit videa
a naučit se dělat titulky? Nebo komiks? Hledat
a číst zajímavá témata? Záhady, objevy, rozhovory? A co třeba mít časem u nás vlastní blog?
Tak nám napiš na redakce@casopis-sifra.cz.
To nejdůležitější je chtít, zbytek se naučíš v praxi.
Protože když se chce, možné je úplně všechno.
www.casopis-sifra.cz
Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra

ují po tisících uhynulé
Pláže na celém světě vyplav
nedokážou odolávat tunám
mořské živočichy, kteří už
zaplavilo planetu.
jedů a odpadků, jimiž lidstvo

STAČÍ CHTÍT
Šifra je tak trochu rebelská. Nepíše stále ty stejné nudné
věci o tom, co kde kdo zase plácl a o kolik se zdražily rohlíky,
ale pouští se do nejednoho dobrodružství. Do světa záhad,
objevů a míst, která skrývají dosud neobjevená tajemství.
Rozhovorů s lidmi, kteří pomáhají otevírat oči, otázek,
které se jinde nekladou, reportáží, článků o (ne)fungujících
rodinných vztazích, zdraví, důležitých otázkách současnosti i minulosti. To vše inteligentně, nenásilně a s vtipem
a nadhledem. A hlavně moderní formou. Náš designově
prvotřídní web, který vyvíjel talentovaný student čerstvě po
maturitě, se dá číst samozřejmě na počítači, tabletu i mobilu

TIP!

Na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz seženete přes 25 000 prací,
z toho 9 000 úplně zdarma

14 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Uvažujete o tom, že budete vydělávat?
S námi se vydáte tou správnou cestou.
Pojďte to zkusit s námi!

Praha: Spálená 10
Brno: Příkop 27/2a

tel: 773666943 / e-mail: info@abzakovo.eu / www.abzakovo.eu

Které školy ještě teď přijímají přihlášky
a pořádají akce pro zájemce? Všechny
informace o oborech a termínech najdete
pohromadě na www.VysokeSkoly.com

Univerzita
Karolína Veselá
21.03.1999
09/2016 – 12/2017

S 420 123 456 789 Y

SOUTĚŽE – SLEVY – POJIŠTĚNÍ – PŘÍLEŽITOSTI – NOVINKY
WWW.ISIC.CZ

TIP!

Na Facebook.com/KamPoMaturite najdete časopis, informace i zábavu.
Přidejte se k 24 000 fanoušků

www.Seminarky.cz

kam po maturitě 15
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Evropská dobrovolná služba je tu
pro mladé lidi ochotné pomáhat

E

vropská dobrovolná služba (EDS), která je v současné
době součástí vzdělávacího programu Erasmus+
a nově také Evropského sboru solidarity, umožňuje
mladým lidem ve věku 17 až 30 let pomáhat po celé
Evropě, ale i mimo ni. Spektrum oblastí, ve kterých mohou
nabídnout své služby a zároveň tak sbírat zkušenosti, je široké,
od sociální oblasti, přes aktivity s dětmi a ochranu životního
prostředí až po práci v divadlech a jiných kulturních institucích.
Zároveň EDS podporuje organizace, které pro svou činnosti
dobrovolníky potřebují.
Cílem EDS je nejen poskytnout pomoc potřebným, ale zejména
podpořit rozvoj jazykových, sociálních nebo občanských kompetencí mladých lidí. Dobrovolnická práce v zahraničí jim totiž
umožňuje získat neformální cestou nové dovednosti a schopnosti, užitečné pro jejich osobní, odborný i profesní rozvoj. Přímá
zkušenost s pobytem v cizině a dobrovolnickou činností také
pomáhají rozvíjet mezilidskou solidaritu a toleranci.
Mladí lidé zapojení do Evropské dobrovolné služby mají hrazené
ubytování, stravu, zdravotní pojištění a cestovné, navíc dostávají
také kapesné, takže pro až roční pobyt v zahraničí nepotřebují téměř žádné vlastní prostředky. Na projekty EDS lze vyjet nejen do
všech zemí EU, nebo států Evropského hospodářského prostoru
(Lichtenštejnsko, Island a Norsko), ale i do tak vzdálených zemí
jako jsou Arménie či Gruzie. Zahraniční dobrovolnický pobyt
může trvat dva týdny, ale třeba i celý rok, vždy záleží na projektu.

Co o své EDS říká dobrovolnice Kristýna?
Po maturitě na plzeňském gymnáziu jsem se rozhodovala, jakým
směrem se budu dál ubírat. Očekávalo se, že půjdu na vysokou,
ale já jsem ještě před tím chtěla něco zažít. Něco netradičního.
Něco, co bude zahrnovat mé oblíbené činnosti, zároveň mě
to nějakým způsobem obohatí a já budu moct něco vytvářet.
A také jsem chtěla zažít „dospělácký život“ na vlastní (tehdy ještě
teenagerovskou) kůži.
Evropská dobrovolná služba v německo-české organizaci
Tandem, ve které jsem organizovala dvojjazyčné semináře pro
mladé lidi, měla na starosti webovou stránku projektu a mohla
být součástí česko-německého týmu jako skutečný spolupracovník, byla perfektní volba. Roční projekt v Regensburgu pro mě
byl velmi inspirativní. Úspěchy, ale i náročnější situace, které jsem
během EDS zažila, mi rozhodně pomohly „růst“. Také poznání
každodenních situací, navázání kontaktů a lepší porozumění
místního způsobu života vedly k tomu, že jsem v Regensburgu
mohla zůstat a nyní zde studuji
na místní univerzitě obor česko-německých vztahů.
Na co mimo jiné určitě
nezapomenu, je kupa skvělých zážitků, cestování a nových přátelství nejen s lidmi
z Německa, ale z celého světa.
Rádi byste se zapojili do některého z projektů Evropské
dobrovolné služby? Tak se zaregistrujte do nově
vytvořeného Evropského sboru solidarity! Více
informací najdete na webu europa.eu/youth/solidarity.

TIP!

Na www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/ najdete termíny přihlášek, zkoušek
a dnů otevřených dveří pro rok 2017

16 veřejné vysoké školy

Kam po maturitě:

na veřejnou
vysokou školu
Většina vysokých škol uzavřela příjem přihlášek
na konci února a v průběhu března. Přesné
termíny podle fakult najdete na www.
VysokeSkoly.com. Přehled škol, které přijímají
přihlášky i v této době, najdete na str. 12.

VŠE - FAKULTA MANAGEMENTU viz str. 18

Jindřichův Hradec

384 417 200

www.fm.vse.cz

VŠE - FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ viz str. 18

Praha

224 095 221

fmv.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 20

České Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

NEVÍŠ, CO BUDEŠ DĚLAT
PO MATURITĚ?

STUDUJ NEBO PRACUJ
V ZAHRANIČÍ!

www.jazykovepobyty.cz
Jazykové pobyty v zahraničí

www.pracovnipobyty.cz
Pracovní a au pair pobyty v zahraničí

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

800 100 300

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

VŠ
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
NĚCO TI PROZRADÍME. Málokdo měl hned po maturitě jasno, co chce dělat po zbytek svého života.
U nás nevadí, že víš jenom to, že chceš dělat něco, co tě bude prostě bavit. Přesně to tu totiž děláme.
Tady pochopíš, že věda je obor, kde se můžeš najít, který si budeš užívat, kde potkáš zajímavé lidi
a naučíš se věci, které ostatní neumí. No a po absolvování se i bez problémů uplatníš…
Nosíme sice vědecké pláště, ale neděláme titěrnou vědu plnou teorie. Chceme, abys měl/a možnost vědu zažít, získat v ní praxi a trochu se ušpinit než tě pustíme do světa. Ať už jde o studium
jakéhokoli našeho oboru, jsou to vždy věci, na které si můžeš sáhnout, které můžeš ochutnat,
ovládat a řídit. Zkrátka jsou už teď každodenní součástí tvého života a najdeš je všude.
Se znalostmi, které získáš na FT UTB, můžeš udělat svět lepším místem.

Vavrečkova 275
760 01 Zlín

BAKALÁŘSKÉ OBORY:
■ POLYMERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
■ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
■ CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
■ TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ V GASTRONOMII
■ TECHNOLOGIE VÝROBY TUKŮ, KOSMETIKY A DETERGENTŮ
■ INŽENÝRSTVÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
■ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Telefon: 576 031 363
studium@ft.utb.cz
www.laboratvor.cz
ft.utb.cz
@ft.utb

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ, PŘIHLÁŠKU MŮŽEŠ POSLAT AŽ DO
28. 4. 2017. OBLEČ PLÁŠŤ, NAJDI BUDOUCNOST.

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta výrobních technologií a managementu připravuje technické pracovníky v bakalářských,
navazujících magisterských studiích a odborníky-specialisty v doktorském studiu. Fakulta rozvíjí
vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena
na výrobní společnosti a podporuje tak snahu garantovat technické vzdělání v celém regionu.
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Bc.) OBOR
■ Strojírenská technologie
Řízení výroby
■ Strojírenství
Materiály a technologie v dopravě
■ Energetika
Energetika - teplárenství
■ Materiálové vědy
Materiály

Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 285 514
fax: 475 285 566
kontakt@fvtm.ujep.cz
www.fvtm.ujep.cz

NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM (Ing.)
■ Strojírenská technologie
■ Materiálové vědy
■ Strojírenství
■ Energetika

OBOR
Příprava a řízení výroby
Materiálové vědy
Materiály a technologie v dopravě
Energetika - teplárenství

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Ph.D.)
■ Strojírenská technologie
I. kolo
II. kolo
III. kolo

Odevzdání přihlášek
31. 3. 2017
24. 8. 2017
11. 9. 2017

Ing. – přijímací zkoušky/Bc. – posouzení přihlášek
26. 6. 2017
4. 9. 2017
18. 9. 2017

Ing. – náhradní termín přijímací zk.
29. 6. 2017
11. 9. 2017
21. 9. 2017

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
STUDUJTE STROJNÍ OBORY NA NAŠÍ FAKULTĚ!
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „STROJÍRENSTVÍ”
Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, robotiku či automatizaci, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií.
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TECHNOLOGIE LETECKÉ DOPRAVY”
Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných
pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště.

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 321 221
(4122, 3107)
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz,
www.poslednistrojar.cz,
www.facebook.com/fsostrava,
www.youtube.com/fsostrava

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „ENERGETIKA”
Připraví odborníky pro pozice provozních, řídicích či
kontrolních pracovníků v elektrárnách a teplárnách,
v útvarech energetiky a tvorby a ochrany životního
prostředí a také v útvarech státní správy. Je nabízen
pouze v kombinované formě studia.
Ve studiu můžete pokračovat v NAVAZUJÍCÍM
DVOULETÉM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
„STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ”.
Přidejte se k těm, kteří studují s perspektivou uplatnění v praxi.
Elektronickou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení můžete
podat do 28. 4. 2017, uzávěrka podání přihlášek pro 2. kolo je 4. 8. 2017.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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Krok správným směrem

Bc
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Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze

^

Studium v ceském jazyce

BAKALÁŘSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● Cestovní ruch a regionální rozvoj ● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie ● Podnikání a právo
BAKALÁŘSKÝ OBOR – KOMBINOVANÉ STUDIUM
● Manažer obchodu
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● Cestovní ruch ● Evropská integrace
● Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
● Mezinárodní politika a diplomacie
● Podnikání a právo ● Politologie
DOKTORSKÉ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
● Mezinárodní ekonomické vztahy ● Mezinárodní politické vztahy
● Obchodní a mezinárodní hospodářské právo ● Politologie

http://fmv.vse.cz

Studium v anglickém jazyce

BAKALÁŘSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● IBB – International Business (ibb.vse.cz)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY – PREZENČNÍ STUDIUM
● EGEI – Economics of Globalisation and European Integration
(Erasmus Mundus, egei.vse.cz)
● IDS – International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz)
● IB – International Business – Central European Business Realities
(akreditace EPAS, ib.vse.cz)
DOKTORSKÉ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
● International Economic Relations ● International Political Relations
● Commercial and International Economic Law ● Political Science
PROGRAM TYPU MBA
● MAE – Master Management et Administration des Entreprises (iftg.vse.cz)

FMVPridejseknam

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Tel: 224 095 244, prfmv@vse.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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VŠ

Držíme ti místo
• na tradiční fakultě s širokou nabídkou studijních oborů
• na studijních pobytech na 90 světových univerzitách
• na firemních stážích během studia

do Přihlá
15
. 5. šky
20
17

Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU
Ostrava lze absolvovat ve tříletých bakalářských
a dvouletých navazujících magisterských studijních
programech.

PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
EKONOMIKA A MANAGEMENT • Ekonomika podniku
/vč. specializace Ekonomika a právo v podnikání/
• Marketing a obchod /vč. specializace Média a ekonomická
žurnalistika/ • Management /vč. specializace Sportovní
management/ • Účetnictví a daně
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
• Eurospráva • Finance • Národní hospodářství
• Regionální rozvoj • Veřejná ekonomika a správa
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
• Informatika v ekonomice

KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM
• Ekonomika podniku
• Veřejná ekonomika

a správa

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, www.drzimetimisto.cz
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
CHCETE ZÍSKAT KVALITNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ, KTERÉMU PATŘÍ BUDOUCNOST?

STUDUJTE NA FMMI!
NOVÉ OBORY

MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ
STUDIJNÍ PROGRAM MATERIÁLOVÉ
INŽENÝRSTVÍ NABÍZÍ STUDIUM
VE DVOU NOVÝCH STUDIJNÍCH
OBORECH

• Materiály a technologie
pro automobilový průmysl
• Biomechanické inženýrství
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO pro akademický
rok 2017/2018 nabízí FMMI studium v bakalářských studijních programech:

Po úspěšném absolvování bakalářského studia lze pokračovat v magisterských navazujících studijních programech fakulty.

•
•
•
•

Absolventi FMMI se uplatní v materiálových, metalurgických, chemických,
ekonomických a ekologických oborech, ale také ve vědecko-výzkumných
organizacích či organizacích státní správy.

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Zaujaly Vás studijní programy na FMMI?
S podrobnou charakteristikou jednotlivých studijních programů a oborů
se můžete seznámit na www.fmmi.vsb.cz.

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU lze podat elektronickou formou prostřednictvím
formulářů dostupných na www.fmmi.vsb.cz.

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, +420 597 325 552, monika.barcova@vsb.cz

www.fmmi.vsb.cz | facebook: fmmiostrava | instagram: fmmiostrava

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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• Bezplatné studium
• Moderní přístup
• Snadno dostupné zahraniční
pobyty
• Spravedlivé a transparentní
hodnocení
• Zaměření na prakticky
uplatnitelné znalosti
• Skvělý kolektiv a mnoho akcí,
které pořádají sami studenti

Studuj obory, se kterými se v praxi
neztratíš! Více na www.VSTECB.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

VŠ
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VysokeSkoly.com

Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

Doporučujeme návštěvu akcí, které školy pro uchazeče pořádají – jejich orientační přehled
najdete na str. 12. Většina škol umožňuje návštěvy pravidelně nebo po předchozí domluvě.
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz 2. obálka

Praha

274 815 044

www.mup.cz

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE viz str. 30

Praha

224 221 261

www.unyp.cz

VŠO viz str. 22

Praha

810 888 500

www.vso.cz

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA viz str. 23

Praha

257 530 202

www.aauni.cz

VŠMVV viz str. 29

Praha

251 171 930

www.vsmvv.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
■ Výživový poradce ■ Aktivizátor seniorů
■ Praktik pro wellness centra

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
■	Výživové poradenství a sportovní diagnostika
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Vychovatelství
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■	Sportovní a kondiční specialista
REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
s možností specializace „Wellness“
■ Instruktor fitcentra ■ Sportovní masér
Forma a délka studia: prezenční,
■ Cvičitel plavání ■ Cvičitel zdravotní TV
kombinovaná / 3 roky - Bc; 2 roky - Mgr.
Forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná
zkouška - Bc., magisterská závěrečná zkouška - Mgr.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 4., 17. 5.,
Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč za semestr – dle
15. 6., 17. 7., 15. 8., 6. 9. 2017 vždy od 16:30 hod.
vybraného oboru
Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou
MBA STUDIUM
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA
■ Sportovní management
Forma a délka studia: kombinovaná forma, 2 roky a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem.
Forma ukončení studia, titul: MBA
Nyní se slevou 20 % na školném
Školné: 30 000 Kč/ semestr – dle vybraného oboru

Pilská 9
198 00 Praha 14 – Hostavice
Tel.: 281 932 013
731 411 370
Fax: 281 930 154
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

■

Vysoká škola HUMANITAS

Fakulta společenských studií
Smetanova 266
755 01 Vsetín
Tel.: 571 415 843
733 120 084
e-mail: info@huni.cz
www.huni.cz
Facebook: Fakulta
společenských studií Vsetín

FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ NABÍZÍ TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM
V TĚCHTO STUDIJNÍCH OBORECH:
■ PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Absolvent/ka studia získává učitelskou kvalifikaci pro státní i soukromé mateřské školy a další předškolní zařízení.
■ ARISTOLOGIE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit v profesích vyžadujících znalost gastronomie v kulturních, historických a společenských souvislostech (např. gurmet kritik, žurnalista, vyučující v odborné škole apod.).
■ PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Absolvent/ka studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity
dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného času, rekreační střediska, wellness, DDM apod.).
■ PSYCHOLOGIE
Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci v orgánech státní správy, v oblasti
sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných
odděleních.
FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ NABÍZÍ NAVAZUJÍCÍ DVOULETÉ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ
STUDIUM OBORU
■ MANAGEMENT VZDĚLÁVÁNÍ
Absolvent/ka získá znalosti, dovednosti a kompetence pro nejrůznější pozice při řízení a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. Je schopen/na organizovat a řídit jakékoliv organizace a instituce, zabývající se vzdělávací činností.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a termínech dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách
fakulty www.huni.cz. Termín podání přihlášek do 30. 4. 2017.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE
Spálená 76/14, Praha 1
Tel.: 810 888 500
info@vso-praha.eu, www.vso.cz

PROČ NA VŠO?

Unikátní studijní programy odrážející současné trendy s vysokým důrazem na propojení s praxí.
■ Široké možnosti uplatnění na trhu práce ve spolupráci s odbornými subjekty jako jsou Czech Tourism, Český Aeroholding, Prague
Startup Centre, Skål International Prague, Národní památkový ústav, Letiště Václava Havla Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo dopravy, Czech Airlines Training Centre, Řízení letového provozu ČR a další podniky a společnosti cestovního ruchu.
■ Exkluzivní znalost cizích jazyků se zaměřením na odbornou terminologii v ekonomice, v cestovním ruchu a v letecké dopravě.
Spolupráce se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii, Německu, Portugalsku, Polsku, Španělsku, Turecku,
Slovensku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Slovinsku, Lotyšsku, Srbsku a Finsku.
■ Komfort a stoprocentní zaměření na studium s nejlepším studentským informačním systémem v České republice.
■ Učebny s moderní IT technikou a WiFi, interaktivní navigace v areálu a v rozvrhu školy, odborná knihovna, studovna, klientské centrum,
studentský klub, relaxační centrum a bezbariérový přístup.
■ Atraktivní a snadno dostupné centrum Prahy s veškerým zázemím na jedné adrese.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY – tříleté – Bc.
■ CESTOVNÍ RUCH Forma studia: prezenční a kombinované studium a zvýhodněný studijní plán pro absolventy VOŠ
■ PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V CESTOVNÍM RUCHU Forma studia: prezenční studium
■ SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY V CESTOVNÍM RUCHU Forma studia: prezenční a kombinované studium a zvýhodněný studijní plán
pro absolventy VOŠ
■ LETOVÝ PROVOZ Forma studia: prezenční studium
■ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V EKONOMICE DOPRAVY Forma studia: prezenční studium

MAGISTERSKÉ PROGRAMY – dvouleté – Ing.
■ MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
■ MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ
Dny otevřených dveří - pořádáme až 2x měsíčně, termíny jsou uvedeny na webu www.vso.cz. Těšíme se na Vás!

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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PRESTIŽNÍ AKREDITACE

AAU je jediná škola v Evropě, která je držitelem prestižní
americké akreditace WASC (Senior College and University
Commission), stejně jako úspěšné univerzity na západním
pobřeží Spojených států – například Chapman University,
Stanford University, University of California
či Berkeley.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Bakalářské
Business Administration: General Emphasis
Business Administration: Marketing
and Communications Emphasis
Business Administration: Strategic Marketing Analysis
and Planning Emphasis
Humanities, Society and Culture
Politics and Society
Jewish Studies: History and Culture
Visual Art Studies
Journalism and Communications
International Relations
Bachelor of Laws (LLB)

Všechny naše programy jsou akreditovány MŠMT.
Výjimkou je program Bachelor of Laws (LLB),
který funguje ve spolupráci s University of London.
Co to znamená pro studenty?
Díky americké i evropské akreditaci
mají naši studenti možnost získat
titul uznávaný po celém světě.
Naše akreditace zjednodušují
proces transferu kreditů
v případě návazného studia
v zahraničí.

Magisterské
Business and Law in International Markets
Humanities
International Relations and Diplomacy

AAU !
STUDUJTE NA

•
•
•
•
•

OPEN HOUSE
27. 4. 2017
16. 6. 2017

uvit
Můžete si také doml
na
ku
ůz
sch
ní
ob
os
i.edu
admissions@aaun

Vstupte do mezinárodní prostředí (spolužáci ze 70 zemí světa)
Získejte diplom uznávaný v Evropě i Americe
Studujte v angličtině
Využívejte osobního přístupu v malých studijních skupinách
Získejte prospěchové stipendium

Letenská 5, Praha 1

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.aauni.edu

www.mup.cz
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PRAHA A BRNO
WWW.VSRR.INFO

S ML O UV Y
V Y P L ŇOVAT

P OD E PI SOVAT?

STUDUJTE Bc. NEBO Ing. NA VŠRR
A ZAJISTĚTE SI MANAŽERSKOU POZICI

Bc.

MANAGEMENT ROZVOJE
MĚST A REGIONŮ

se specializacemi:
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management cestovního ruchu
Management ve veřejné správě
Management EU projektů
Územní management
Životní prostředí a rozvoj

Bc.

BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT
V REGIONECH

se specializacemi:
Kriminalistika a kriminologie
Bezpečnost a právo
Národní bezpečnost

Bez přijímacích
zkoušek a matematiky
Prezenční
a kombinované studium
Vysoká úspěšnost absolventů
na trhu práce
Možnost studia a stáží
v zahraničí
Vysoký standard výuky
se zaměřením na praxi
Individuální přístup
a rodinná atmosféra

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ing.

MANAGEMENT ROZVOJE
MĚST A REGIONŮ

se specializacemi:
Management cestovního ruchu v regionech
Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech
Bezpečnostní management v regionech

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

PRAHA 18. dubna, 16. května,
20. června 2017
BRNO 19. dubna, 31. května,
14. června 2017
tel. 234 718 718
info@vsrr.info

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

VŠ

soukromé vysoké školy 25

VysokeSkoly.com

Prague College
Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz
Prague College, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské
programy v rámci fakult School of Business, School of Art & Design a School of Media & IT.
Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS?
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři
■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou
■ délka studia přizpůsobitelná vašim potřebám (denní a kombinovaná forma) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení znalostí
(Foundation Diploma / Professional Diploma). ■ Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky pro účetní - ACCA
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Tříletý univerzitní program se skládá z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního bakalářského programu,
který je zakončen udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz se klade na osvojení praktických znalostí, které může student ihned
uplatnit v rámci své profesní kariéry. Tyto programy lze také studovat v kombinované formě.
(Nabízené programy: BA (Hons) International Business Management,
BA (Hons) Business Finance & Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art
Experimental Media, BA (Hons) Communications and Media Studies, BSc (Hons) Computing)
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc či MA. Studium poskytuje
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zároveň strukturované manažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce.
(Nabízené programy: MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design,
MA Fine Art)
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!

Inzerce_180 x 130_Kam po maturite_tisk:vskk
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Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město
Tel.: 581 259 149
studijni@vslg.cz, www.vslg.cz
Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením
uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy.
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do
procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí,
psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG
s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA
■ LOGISTIKA SLUŽEB
■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT
■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ LOGISTIKA
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA
TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
1. termín do 28. 4. 2017, 2. termín do 31. 5. 2017, 3. termín do 11. 9. 2017
Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově i v Praze.
Dny otevřených dveří: Praha 22. 4. 2017 a Přerov 2. 5. 2017.

Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5 / Hudcova 367/78, 612 00 Brno - Medlánky
Telefon: 731 446 317
kpalavska@bivs.cz, www.bivs.cz
Elektronická přihláška: www.bivs.cz/prihlaska

Bankovní institut vysoká škola vznikl v roce 1999 jako první česká soukromá vysoká škola. V roce 2001 vstoupil
majetkově do BIVŠ německý vzdělávací holding COGNOS AG, který je jednou z největších soukromých nezávislých
vzdělávacích skupin v Německu, a škola se tak stala první v ČR se zahraničním strategickým partnerem.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) – prezenční i kombinovaná forma
EKONOMIKA A MANAGEMENT PODNIKU
specializační moduly:
■ BANKOVNÍ MANAGEMENT ■ MARKETING MANAGEMENT ■ MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ
■ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ■ MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE ■ SALES MANAGEMENT
■ FINANČNÍ MANAGEMENT ■ ARTS MANAGEMENT ■ PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – prezenční i kombinovaná forma
FINANCE
specializační moduly:
■ VEŘEJNÉ FINANCE
■ PODNIKOVÉ FINANCE
Ceny za studium od 19 900 Kč/semestr

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA, a.s.
Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5
Telefon 800 555 808
info@vspp.cz, www.vspp.cz

OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VSPP) stabilně působí na trhu již 16. rokem a studovat můžete studovat můžete
ve čtyřech městech, tedy v Praze, Ostravě, Brně a Sokolově. Sloučení s Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze
jí umožňuje nabízet tři unikátní obory - Aplikovaná informatika, Právo a Podnikání. Absolventi tak mají široké možnosti uplatnění a často se
pouštějí do vlastního podnikání.
Studovat můžete bakalářské a navazující magisterské obory.
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH

PRAHA

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS, 3)
■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)

OSTRAVA

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS, 3)
■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)

BRNO

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., KS, 3)
■ Aplikovaná informatika (Bc., KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., KS, 2)

SOKOLOV

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., KS, 3)
■ Aplikovaná informatika (Bc., KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., KS, 3) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., KS, 2)
Den otevřených dveří pro Vás probíhá každý den. Zavolejte nám na 800 555 808 a domluvte si u nás termín návštěvy.

Vlastní myšlenkou
Vlastní cestou
Bc. Ing. Mgr.
Vysoká škola
podnikání a práva

www.vspp.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Soukromá vysoká škola
ekonomických studií

Staňte se i Vy
lektorem angličtiny
nebo češtiny pro cizince

Bc.

Bakalářské studium
s pedagogickým zaměřením
v perspektivních oborech

Jasná
volba
SVŠES

Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk
Prezenční a kombinovaná forma

Hlaste se on-line
na rok 2017/2018!

Bc. STUDIUM

Termíny přijímacích zkoušek
a dnů otevřených dveří na:

- Účetnictví
- Management organizací
- Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

www.akcentcollege.cz

Ing. STUDIUM

- Management firemních financí
- Strategický management
- Management v mezinárodním podnikání

Ing.
www.svses.cz

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/
Vysoká škola zdravotnická se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium
zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude
jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka studia je u jednotlivých oborů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních zařízeních.
Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ:

■ VŠEOBECNÁ SESTRA (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
■ PORODNÍ ASISTENTKA (PREZENČNÍ)
■ RADIOLOGICKÝ ASISTENT (PREZENČNÍ)
■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ
PROČ STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ?
■ garance na trhu práce ■ titul Fakulta roku 2015 a 2016
■ praxe v průběhu studia ■ stipendijní programy
■ zahraniční studijní pobyty a stáže ■ individuální přístup
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
I. kolo: 6. 6. 2017 (přihlášky do 30. 4. 2017)
II. kolo: 5. 9. 2017 (přihlášky do 25. 8. 2017)
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Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Nabízíme bakalářský a magisterský studijní program „Mezinárodní a veřejné vztahy“ v prezenční
i kombinované formě s těmito studijními obory:

BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní vztahy a diplomacie
■ Veřejná správa a Public Relations

U Santošky 17
Praha 5, 150 00
Telefon: 251 171 930
www.vsmvv.cz

MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní a diplomatická studia
■ Evropská studia a veřejná správa
■ Politologie a politika v mezinárodních
a veřejných vztazích

Soustředíme se na diplomacii, mezinárodní vztahy, PR a mediální studia.
Našimi absolventy jsou členové diplomatických misí, zaměstnanci konzulátů, ministerstev,
magistrátů, pracovníci médií, sportovní diplomaté a top manažeři, kteří pracují na očích veřejnosti
a kteří mají velkou zodpovědnost.
Naše škola má patnáctiletou tradici. Klademe velký důraz na osobní přístup ke studentům
a na špičkovou kvalitu vzdělávacího procesu.
Dny otevřených dveří v roce 2017: Pro zájemce nabízíme individuální prohlídky.
Více na www.vsmvv.cz nebo na telefonu +420 251 171 951.

Nejnadupanější studnici informací
o oborech jako je právo, psychologie
nebo medicína najdete v aktualizovaných
e-boocích. Stáhnete je zdarma
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky.
Vysoká škola finanční a správní
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 210 088 800
info@vsfs.cz, www.vsfs.cz, www.facebook.com/vsfscz
https://twitter.com/VSFS_Praha, www.youtube.com/user/vsfstv
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Bankovnictví
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání ■ Právo ve veřejné správě
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & BSBA
(Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Marketing Communication & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Finance a finanční služby
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání / Právní aspekty v podnikání ■ Právo ve veřejné správě / Právní aspekty veřejné správy
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & MBA
(Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Marketing Communication & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)
PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI S CITY UNIVERSITY OF SEATTLE ■ MBA – Master of Business Administration
PROGRAM VE SPOLUPRÁCI S LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY ■ MPA – Master of Public Administration
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Hospodářská politika a správa (obor – Finance)
Dny otevřených dveří 12. 4., 10. 5., 7. 6. od 16 hod.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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UDĚLEJ DALŠÍ KROK
VYSTUP Z DAVU S BAKALÁŘSKÝM TITULEM
Z UNYP

Získej americký titul ze State University of New York,
Empire State College nebo bakalářský titul
z UNYP akreditovaný MŠMT.
Bakalářské programy:
Obchodní administrativa | Psychologie
Mezinárodní a ekonomické vztahy | Marketing
Finance | Komunikace a masová média
Anglický jazyk a literatura | IT Management

ACCREDITED
INDEPENDENT HIGHER EDUCATION INSTITUTION
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University of New York in Prague
Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 261/281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz

University of New York in Prague
(UNYP) je přední a největší soukromá
vysoká škola v České republice, která
nabízí studium v anglickém jazyce.
UNYP nabízí náročné, akreditované
studijní programy ve spolupráci
s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy.
Spolupráce se týká především dohod
o studiu, jejichž výsledkem je mimo
jiné možnost získat tzv. dvojí titul
(double degree) – americký bakalářský titul ze State University of New
York, Empire State College a evropský
titul z UNYP.

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER

Na UNYP působí více než 125 lektorů ze
Spojených států, Velké Británie a z dalších více než 20 zemí světa, kteří přináší
jak akademické, tak i profesionální
zázemí. Mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují
moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení
a aktivní účasti na výuce. Studentům
jsou průběžně doporučovány postupy,
které vedou k rozvoji jejich kritického
a analytického myšlení, což je důležitý
předpoklad pro karierní úspěch ve 21.
století. V současné době na UNYP
studuje více než 800 studentů z více
než 60 zemí světa, kteří na škole vytváří
unikátní multikulturní prostředí. Kulturně a geograficky různorodá skupina
studentů odráží rozmanitost dnešní
doby a dělá z UNYP jednu nejrozmanitějších vzdělávacích institucí v České
republice.

■ Karierní poradenství
■ Nový moderní kampus v centru

Prahy
■ Technické vybavení na vysoké úrovni
■ Vzrušující studentský život a spor-

tovní vyžití

STUDIJNÍ PROGRAMY

Americké bakalářské programy
Ve spolupráci se State University of
New York, Empire State College
Akreditace: Middle States Commission
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
■ Obchodní administrativa (dvojí
diplom)
■ Komunikace a masmédia (dvojí
diplom)
■ Mezinárodní ekonomické vztahy
(dvojí diplom)
■ Psychologie (dvojí diplom)
■ IT Management
■ Anglický jazyk a literatura

Evropské bakalářské programy
■ Obchodní administrativa
■ Finance
■ Marketing

Ph.D. program
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Ph.D.

AKREDITACE A ČLENSTVÍ
Programy UNYP jsou akreditovány:
■ MŠMT – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
■ IACBE – Mezinárodním shromážděním kolegia pro obchodní vzdělávání (International Assembly for
Collegiate Business Education)
■ BAC – Britskou akreditační radou
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
■ CAMBAS – Českou asociací MBA škol
■ ACCA – Asociací certifikovaných
účetních (Association of Chartered
Certified Accountants)
UNYP je členem:
■ CEEMAN – Central and East European Management Development
Association

MBA programy
■ Management
■ Marketing
■ Finance a Bankovnictví
■ Projektové řízení
■ Podnikání
■ Online MBA programy (titul udělený

od National American University)

VÝHODY STUDIA

■ Akreditované americké a evropské

studijní programy
■ Všechny programy vyučovány v angličtině
■ Double degree programy (dvojí
diplom – získání diplomu z prestižní
americké univerzity a zároveň diplomu z UNYP)
■ Americký model vzdělávání zaměřený na rozvoj kritického myšlení
a interaktivní výuku
■ Multikulturní prostředí
■ Malý počet studentů ve třídách
■ Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty v zahraničí

Magisterské programy
■ Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s La Salle University
■ Strategická komunikace (titul M.A.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Právo (titul LL.M.)
■ Mezinárodní management
(titul M.Sc.)
Ve spolupráci s University
of Greenwich
■ Vzdělávání a výuka cizího jazyka
(titul M.A.)

www.unyp.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
info@savs.cz
www.savs.cz
ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou
školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí unikátní bakalářské
i navazující magisterské programy. Součástí prezenčního bakalářského studijního programu je odborná praxe ve firmě ŠKODA AUTO, jejich dodavatelů,
v široké síti partnerských firem školy či v zahraničí. V navazujícím magisterském studiu si studenti mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů
zvolit tříměsíční pracovní stáž. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 30 partnerských univerzit či na pracovní stáž do některého
z podniků koncernu Volkswagen (Bentley Motors Ltd., Audi Jižní Korea, Audi Deutschland, VW Shanghai, ŠKODA AUTO India Private Ltd. a další).
Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě, v Mladé Boleslavi a u vybraných oborů také v Praze.
V roce 2015 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola mezinárodní akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.
Výuka probíhá v Mladé Boleslavi nebo u vybraných oborů také v Praze.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) – 3,5 roku (7 semestrů)

■ Podniková ekonomika a management obchodu
■ Podniková ekonomika a finanční management
■ Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
■ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – 2 roky (4 semestry)

■ Podniková ekonomika a management provozu – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze
■ Globální podnikání a finanční řízení podniku – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze
■ Globální podnikání a marketing
■ Globální podnikání a právo – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze

Proč studovat na ŠKODA AUTO Vysoké škole

Unikátní studijní programy – Vynikající uplatnitelnost absolventů – praxe již při studiu – motivační
programy – zahraniční výměnné studijní a praktikantské pobyty – individuální přístup – rozšířená
výuka jazyků – moderní zázemí – Double Degree programy – uplatnění nejenom v ČR, ale i ve světě
Dny otevřených dveří: 22. 4., 18. 5., 8. 6., 24. 8.
Přijímací řízení: 1. kolo 30. 4. 2017, 2. kolo 6. 8. 2017, 3. kolo 1. 9. 2017, 4. kolo 17. 9. 2017.
Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

ČEKÁ TĚ

MATURITA?

S naším online kurzem češtiny, angličtiny a matematiky
zvládneš všechny typy úloh a problémů.
Jdi na

hrave.kampomaturite.cz

a začni ještě dnes!

Se slevovým kódem KPMJARO17 navíc do 10.5. získáš slevu 33 %.
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Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice

www.mup.cz

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 9000
absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá
univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice.
Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 5300 studentům, kteří studují obory na MUP v českém nebo anglickém jazyce.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MUP je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. O tom všem
svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit, zahraniční studenti více než 69 zemí světa, rozvinutý program Erasmus+,
nabídka zahraničních stáží pro absolventy a také programy Double Degree, které umožňují studentům MUP studovat rok na partnerské
zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.
ŠKOLA BEZ BARIÉR Již od roku 2003 realizuje MUP sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který
byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách.
STUDIUM JAZYKŮ Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky
z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky
přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je oficiálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

BAKALÁŘSKÉ OBORY (TITUL Bc.)

Standardní doba studia je tři roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na www.
mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.
STUDIJNÍ OBOR
Anglophone Studies
Bezpečnost a technologie komunikace
Humanitní studia
International Business
International Relations and European Studies
Mezinárodní obchod
Mediální studia
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Průmyslové vlastnictví
Veřejná správa

JAZYK STUDIA
anglický
český
český
anglický
anglický
český
český
český
český
český

FORMA STUDIA
prezenční i kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná

MAGISTERSKÉ OBORY (Mgr., Ing.)

Standardní doba studia je dva roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na
www.mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.
STUDIJNÍ OBOR
Anglophone Studies
Asijská studia a mezinárodní vztahy
Asian Studies and International Relations
Evropská studia a veřejná správa
International Relations and European Studies
Mediální studia
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Politologie
Regionální studia a mezinárodní obchod
Regional Studies and International Business

JAZYK STUDIA
anglický
český
anglický
český
anglický
český
český
český
český
český
anglický

FORMA STUDIA
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční
prezenční i kombinovaná
prezenční
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční

DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.)
STUDIJNÍ OBOR
Mediální studia
Mezinárodní vztahy a evropská studia
International Relations and European Studies
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
Politologie

JAZYK STUDIA
český
český
anglický
český
český

FORMA STUDIA
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Kam po maturitě:
na vyšší
odbornou školu
■ Ve školním roce 2014/2015 studovalo na 174 VOŠ zhruba 27
tisíc studentů. U přijímaček uspělo 84,7 % uchazečů, nejvíce
studenti vyhledávali pedagogické, zdravotnické a ekonomické
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem. Po
absolutoriu získáte titul DiS.
■ VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více na
praxi. Denní forma vám zabere 3 – 3,5 roku, v dálkové nebo
kombinované formě může být studium až o rok delší. Pokud
při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia
přijít o status studenta.

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2014, www.msmt.cz

VOŠ SOKRATES
VOŠ SOKRATES POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORU
PRÁVO A EKONOMIE

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Tel.: 800 888 989,
734 578 175
vos@sokrates.cz
www.sokrates.cz/vos

■ denní forma s výhodami studenta
■ kombinovaná forma odkudkoliv z ČR
■ titul DiS.
■ symbolické školné
■ ceny pro studenty
■ nová soudní síň
■ individuální studijní plán u denního studia
■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku)
■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.)
Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo
na bezplatné infolince 800 888 989.

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel.: 233 017 315
737 218 595
vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

„I TVŮJ OBLÍBENÝ
SPORTOVNÍ KLUB
POTŘEBUJE NOVÉ
MANAGERY.“

STUDUJ
MANAGEMENT
SPORTU

MANAGEMENT SPORTU

www.vos-cus.cz
facebook/voscus

■
■
■
■
■
■

Denní a kombinová forma vzdělání
Stipendijní programy
Individuální studijní plán
Školné 23.000,- / školní rok
Projekt první kariéra
Projekt Aktivní rodič

STUDIUM NA MÍRU
PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE

STUDUJ S NÁMI!

“DOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ ZNAMENÁ
MOŽNOST UPLATNĚNÍ PO SKONČENÍ
SPORTOVNÍ KARIÉRY.”

PROJEKT PRVNÍ
KARIÉRA PODPORUJÍ:

RADOSLAV KOVÁČ

bývalý fotbalový reprezentant

Dny otevřených dveří
3. 5., 7. 6. 2017
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VyssiOdborneSkoly.com

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.
■ Praxe v renomovaných institucích v ČR

Karlova 111
397 01 Písek
Tel.: 382 212 819
skola@vosr.cz
www.vosr.cz

i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

■ Motivační stipendia a mzda studentům,

kteří během své praxe restaurují a konzervují
objekty určené do expozic muzeí a galerií.

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

REGIONÁLNÍ POLITIKA
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

s novou jedinečnou akreditací
velmi potřebnou pro praxi

Purkyňova 12
746 01 Opava
Tel.: 553 760 500
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz

Denní forma studia
Bez přijímacích zkoušek
Tuzemské i zahraniční stáže a praxe
ZÍSKÁTE ZNALOSTI:
■ o zemědělství, ochraně krajiny a obnovitelných zdrojích
■ o tvorbě projektů a dotační politice v zemědělství
■ z ekonomické a právní oblasti
■ odborné jazykové
■ Možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže.
■ Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Tel.: 284 680 880
725 196 038
pbvos@pbvos.cz
studijni@pbvos.cz
www.pbvos.cz
www.akaz.cz

OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Personální řízení
Personální řízení
Žurnalistika a nová média
Žurnalistika a nová média

Délka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Forma
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná

Dny otevřených dveří: 9. 5., 6. 6. 2017 a dále dle
individuální dohody.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Škola je dobře dopravně dostupná. Jejími hlavními
partnery jsou Eurovia Services, s.r.o., EXIM TOURS, a. s., VŠLG, o. p. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s.,
Česká manažerská asociace a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi.
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. pro život připravila již více než dva a půl tisíce úspěšných
absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující
ve státních školách. Škola získala od Evropské komise oprávnění Erasmus University Charter a může proto v rámci grantu
Erasmus+ vysílat studenty na studijní pobyty a pracovní stáže. Zkráceným studiem v bakalářském programu VŠ lze získat
vysokoškolský titul Bc.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2017 – pro absolventy SŠ s maturitou
TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM

Palachova 35
400 01 Ústí nad Labem

■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinované
■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní, kombinované
■ Diplomovaný zubní technik – denní
■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní
■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní

TŘÍ A PŮL LETÉ VZDĚLÁVÁNÍ
■ Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované

Tel.: 474 778 110
studodd@szsvzs.cz

Termín podání přihlášek:
1. termín – do 31. května 2017
2. termín – do 10. srpna 2017

www.szsvzs.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň
DENNÍ STUDIUM:
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■M
 ANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
■ CESTOVNÍ RUCH

Ledecká 35
323 21 Plzeň
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz

DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Přijímací zkoušky:
I. kolo 27. 6. 2017, II. kolo 24. 8. 2017
Bližší informace na: www.vosplzen.cz

Vyšší odborná škola – Akademická aliance

STUDIJNÍ OBOR:
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: 595 228 161, 162
721 313 090
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

■ Prakticky zaměřené studium bez matematiky
■ Souvislá čtyřměsíční odborná praxe
ve vybraných firmách
■ Kvalitní příprava pro trh práce a další
vzdělávání na vysoké škole
■ Denní i dálková forma
■ První rok studia bez školného
■ Možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání
a práva, a. s. v Ostravě.
■ Uplatnění absolventů: v malé a střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní,
marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné
či obecní správy, v samostatném podnikání

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

VOŠ
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Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

S výběrem vysokoškolského studia vám už 14 let
pomáhá adresář VysokeSkoly.com. Vloni prošel
redesignem a najdete tu nové užitečné funkce.

■P
 odrobné vyhledávání
škol a oborů
■ Šance na přijetí, srovnání
školného, nezaměstnanost
absolventů
■ Přehledné termíny přihlášek,
přijímaček a dnů otevřených
dveří
■ Stahujte zdarma aplikaci
Adresář škol na

Na Polabí 411
276 01 Mělník
Tel.: 315 636 111
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Dny otevřených dveří: 26. 4., 26.–27. 5. 2017.
Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství,
střední stupeň projektantské činnosti, školství
Uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2017
Přijímací řízení – denní forma: 22. 6. 2017,
dálková forma: 23. 6. 2017
(2. kolo je pro obě formy 30. srpna 2017)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy; v dálkové
formě navíc přezkoušení ze základních
odborných znalostí.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Michal Pospíšil
Tel./fax: 573 334 936
www.vospaspsm.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
■ Chemie a technologie potravin s profilací:
Technologie mléka a mléčných výrobků
Forma studia: kombinovaná
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
E-přihlášku podávejte na FT UTB Zlín,
podrobné informace o studiu na www.ft.utb.cz
a www.vospaspsm.cz
PROGRAM VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA:
■ Potravinářství s profilací: 
Technologie a hygiena potravin,
Analýza potravin,
Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

„Ve druháku
už prezentuju
kreativnímu
řediteli.“

Vyšší odborná škola
reklamní a umělecké tvorby

František Starý
student Grafického designu

Animace a postprodukce
Design interiéru
Produkce
Filmová tvorba
Fotografická tvorba
Grafický design
Scenáristika a mediální
komunikace

více o studiu na skolamichael.cz

Dny otevřených dveří: 27. dubna, 11. května, 18. května (10-15 hod.)
Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA
– vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 286 852 080
603 286 852
Fax: 286 850 188
info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■ Management sportu ■ Wellness - Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:
23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní)
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové)
23 800,- Kč/ rok (Wellness - Balneo - denní)
18 400 Kč/ rok (Wellness - Balneo - kombinované)
Dny otevřených dveří: 20. 4., 18. 5., 15. 6.,
24. 8. 2017 vždy od 15:30 hod. Absolventi VOŠ
mohou pokračovat ve studiu na VŠTVS Palestra
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem.
Nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia
4 osvědčení: ■ Sportovní a rekondiční masér
■ Instruktor fitness ■ Instruktor školního lyžování
■ Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU

zaměření oboru:
EKONOMICKÉ s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku
TECHNICKÉ s profilací Řízení jakosti
a metrologie nebo Údržba a servis techniky

Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

Tel.: 327 312 611
739 053 610

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2017

sekretar@sps-caslav.cz

Přijímací řízení formou pohovoru.

www.sps-caslav.cz

Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny,
domova mládeže a školní knihovny.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha
Vzdělávací program:

Vzdělávací programy:
CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky
SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ PRÁCE
forma studia: denní, 3 roky
Nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
Tel.: 5
 85 209 020
585 209 025
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Termíny přijímacího řízení:
1. kolo: 1. – 3. 6. 2017
2. kolo (dodatečné): 29. – 30. 8. 2017
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2017
2. kolo: do 31. 7. 2017
Oba obory lze souběžně studovat v rámci
vysokoškolského bakalářského studia
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci,
více informací na http://www.upol.cz.

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
Tel.: 224 094 459
778 736 242
kancelar@vosaspsekrizik.cz
www.vosaspsekrizik.cz

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Vyšší odborná škola nabízí denní
i dálkové studium

Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl
Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
■ VYCHOVATEL/KA
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
A VYCHOVATEL/KA PRO POSTIŽENÉ
JEDINCE
Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:

do 31. 5. 2017 – 1. kolo, do 25. 8. 2017 – další kolo

Termíny přijímacího řízení:

15. 6. 2017 – denní studium – 1. kolo,
20. 6. 2017 – dálkové studium – 1. kolo
30. 8., 27. 9. a 30. 10. 2017 (další kola, pokud
počet přijatých studentů nebude dostačující)

Den otevřených dveří:

7. 4. 2017 od 10:00 do 15:00 hodin

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
Tel.: 3
 21 720 236
sekretariat@zdravotka.cz
www.zdravotka.cz

Resslova 440
387 01 Volyně
Tel. 383 372 817
383 457 010
skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000,- Kč

DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Poplatek: 3 000,- Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(800,- Kč/měsíc)

Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a mezinárodního obchodního styku, Praha
PROČ STUDOVAT PRÁVĚ
NA TÉTO ŠKOLE?

Vzdělávací programy:
TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního
studia bakalářských programů TU Zvolen „Tvorba
a konstrukce nábytku“ a „Dřevěné stavby“.

■ T říleté denní studium je určeno
maturantům ze všech typů středních
škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ Termín podání přihlášek: 1. kolo – do
31. 5. 2017, 2. kolo – do 17. 8. 2017.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

Letohradská 1
170 00 Praha 7
Tel.: 273 130 240
603 251 745

Ubytování je součástí školy a stravování je
smluvně zajištěno pro všechny studenty.

sekretariat@voscr.cz

Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2017,
2. kolo 15. srpna 2017.

www.voscr.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

■ Znalost cizích jazyků je prioritou,
výběr z 39 jazyků ■ n
 ávaznost na studium
na University College Birmingham, během 1. roku
možnost získání titulu BA (bachelor degree)
■ Školné za semestr 12 050,- Kč ■ V učebním
plánu není matematika ■ Stáže a pobyty
v zahraničí ■ Neotřelá a poutavá výuka
s notebooky ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu ■ Získání diplomu v AJ, Europassu
■ Mladé vedení školy s porozuměním pro
studenty
Přijímací řízení probíhá bez zkoušek
■ Návštěva školy po telefonické nebo
e-mailové dohodě ■ Přihlášku lze podat od ledna

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov
OBOR:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

ÚČETNICTVÍ A DANĚ (63-41-N/22)

Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně
Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky)
Školné na školní rok: 3 000 Kč
Možnost ubytování na DM
1. kolo přijímacích zkoušek:
kombinované studium – 16. 6. 2017
denní studium – 20. 6. 2017
Je zajištěna prostupnost na veřejné
i soukromé vysoké školy.

Jana Maláta 1869
504 01 Nový Bydžov
Tel.: 495 490 353
Fax: 495 493 347
reditel@sosnb.cz
www.sosnb.cz

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního
stavebního oboru
36-41-N/03 Inženýrské stavitelství se specializací
na dopravní nebo vodohospodářské stavby
a nově akreditovaný obor 36-41-N/07
Nízkoenergetické a pasivní objekty

Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních
činností v oblasti nízkoenergetických a pasivních objektů a na
úseku dopravních a vodohospodářských staveb.

Komenského 1
566 19 Vysoké Mýto

Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky:
■ univerzální odborná připravenost
■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření

Tel.: 465 420 314

Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky.
S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro budoucí uplatnění. Hodnocení
v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European Credit Transfer Systém). Studium je
podpořeno nově vybudovanou vodohospodářskou laboratoří v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Škola má široce rozvinutou spolupráci se stavebními fakultami v Brně a v Ostravě.

skola@stavebniskola.cz
www.stavebniskola.cz

Vyšší odborná škola Brno
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST 68-41-N/03,
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
ZAHRANIČNÍ OBCHOD, 63-41-N/08, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek pro oba programy: 1. kolo: 31. 5. 2017, 2. kolo: 8. 9. 2017,
pro dálkové studium do 30. 6. 2017
Termín přijímacího řízení pro oba programy: 1. kolo: 26. 6. 2017, 2. kolo: 25. 9. 2017,
pro dálkové studium 28. 8. 2017

Kotlářská 9
611 53 Brno
Tel.: 537 001 311
urbanek@oabrno.cz
www.oabrno.cz

SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2017, 2. kolo: 8. 9. 2017,
pro dálkové studium 30. 6. 2017
Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 27. 6. 2017, 2. kolo: 26. 9. 2017,
pro dálkové studium 29. 8. 2017

INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ, 72-41-N/02, denní studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2017, 2. kolo: 8. 9. 2017
Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 27. 6. 2017, 2. kolo: 26. 9. 2017

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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1) produktový design
2) grafický design

SPŠ a VOŠ Kladno
SPŠ a VOŠ Kladno nabízí
denní i dálkové studium oboru

23-41-N/03 STROJÍRENSTVÍ
J. Palacha 1840
272 01 Kladno
Tel.: 312 248 752,
fax: 312 247 639
info@spskladno.cz
www.spskladno.cz

Forma a délka studia:
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – čtyřleté
Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo 8. června 2017
2. kolo 28. srpna 2017
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CHYSTÁTE SE K PŘIJÍMAČKÁM
A K MATURITĚ? DOPORUČUJEME
PŘÍPRAVNÉ KURZY.
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Co získáte?

VOŠ

pomaturitní studium designu
www.scholastika.com

■ Až 3x vyšší šanci u přijímaček a maturity
■ Skupiny do 30 studentů
■ Prověření lektoři
■ Prezenční kurzy od podzimu 2017,
online po celý rok
Pro více informací

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

VOŠ

vyšší odborné školy 41

VyssiOdborneSkoly.com

Veřejně správní akademie
– vyšší odborná škola, s.r.o.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

NEJVĚTŠÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
S PĚTADVACETILETOU TRADICÍ
■ Nabízíme vzdělávání ve společensky
žádaných oborech.

■ Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce.
Filipínského 1
615 00 Brno
Tel.: 548 213 303
vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

■ Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří

získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.

■ Vzdělávání je ukončeno absolutoriem,
označení DiS. za jménem.

■ Studenti mohou posílat elektronické přihlášky
od 1. 2. 2017.

Tel.: 567 312 629
info@svoss.cz
www.svoss.cz

denní i dálkové studium (3 roky)
Obor 1: SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul DiS.
Absolvent je sociální pracovník
Obor 2: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog
či vychovatel
Školné: 13 000,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená a je
převážně vedena odborníky z praxe
Absolventi mohou proto pracovat v obou
oborech již bez zaškolení
Přihlášky pro I. kolo do 12. 5. 2017 na
www.svoss.cz, přijímáme později
i do dalších kol

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Praha

Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha1
Tel.: 221 771 105
školní matrika

voszaszs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz

Tel.: 511 123 101
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz

Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SOCIÁLNÍ, o.p.s. Jihlava

Matky Boží 15
586 01 Jihlava

Hybešova 53
680 01 Boskovice

Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch
jednotlivých ročníků SŠ.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav
AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM:

63-41-N/16 FINANČNÍ ŘÍZENÍ

T. G. Masaryka 14
293 80 Mladá Boleslav
Tel.: 326 718 055
studijni@oamb.cz
www.oamb.cz

Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní
způsobilost
Kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz
Den otevřených dveří: 11. 4. 2017 od 16:00 hod.
Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2017

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18
BUDEME OTEVÍRAT TYTO OBORY:

Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 233 936
sekretariat.skoly@
zdravkakv.cz
www.zdravkakv.cz

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice
Tel.: studijní oddělení
387 788 117
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 31. 5. 2017,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách

■ DIPLOMOVANÁ
VŠEOBECNÁ SESTRA
■ DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
■ DIPLOMOVANÝ
NUTRIČNÍ TERAPEUT

Informace na tel. č.: 353 233 936

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.

Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor:
Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme
bez přijímacích zkoušek.

Profilové předměty: finanční řízení,
účetnictví, právo, cizí jazyk (A).
Tříletá denní forma studia.
Přijímací řízení proběhne ve více kolech
bez přijímacích zkoušek na základě
studijních výsledků ve 3. a 4. ročníku SŠ.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2017,
další kola: bude upřesněno
Do 1. ročníku přijímáme 80 studentů.
Roční školné 3000,- Kč.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

3leté - denní vyšší odborné vzdělání zakončené
absolutoriem
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
3letá – kombinovaná forma vyššího odborného
vzdělání zakončeného absolutoriem
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování
Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ
A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA
Prohlídka školy: po domluvě kdykoli
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2017
Přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2017
(bez přijímacích zkoušek)

Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
Tel.: 241 482 422
603 836 149
vosherecka@vosherecka.cz
www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

OBORY STUDIA:
82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU
Denní tříletá forma studia zakončená absolutoriem,
absolvent získá titul DiS.
Přijímací řízení:
1. kolo přijímacího řízení: 1. 6. – 2. 6. 2017
(přihlášky doručené do 30. 4. 2017), 2. kolo
přijímacího řízení: 14. 6. – 15. 6. 2017 (přihlášky
doručené do 9. 6. 2017), 3. kolo přijímacího řízení:
dle obsazenosti oborů, září 2017
Proč u nás studovat?
■ Vysoká míra uplatnění absolventů.
■ Výuka tradičního i moderního loutkářského
umění. ■ Zkušenost studenta s reálným divadelním
provozem. ■ Profesionální příprava a režijní práce
výrazných osobností na studentských inscenacích.

www.mup.cz

42 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

OBORY VZDĚLÁNÍ:

1. S
 ociální práce
a sociální pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky
Evropská 33
166 23 Praha 6
Tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz

2. Předškolní
a mimoškolní pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky
Termín přijímacího řízení:
1. kolo: červen 2017
2. kolo: září 2017 – jen pokud nebude po
1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: 31. 5. 2017
2. kolo: termín bude upřesněn

Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

Budova VOŠ:
Střelecká 1800
407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 315 011
778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz
www.facebook.com/
voskavdf

Vyšší odborná škola
a Střední zemědělská škola, Benešov
Vaše cesta k prosperitě

STUDIJNÍ OBOR:

Diplomovaný specialista v oboru

kód oboru viz www.szes-chrudim.cz

Poděbradova 842
537 60 Chrudim IV
Tel.: 469 620 207
469 620 363
Fax: 469 620 207
crzemsk@szes-chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová
www.szes-chrudim.cz

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace

Tyršova 34
Opava 746 95
Tel.: 553 613 315
vos@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
■ 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
– denní forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
– kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ
REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– denní forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ
REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
Absolventi získávají titul diplomovaný
specialista (DiS.). Uchazeči o vzdělávání
na VOŠ nekonají přijímací zkoušku.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

Mendelova 131
256 01 Benešov
Telefon: 317 723 571

Dobesova@zemsbn.cz
www.zemsbn.cz

Dřevnická 1788
760 01 Zlín
Tel.: 577 143 580
info@skolaumeni.cz
www.skolaumeni.cz

VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání
denní i dálkovou formou studia:
■ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
■ STROJÍRENSTVÍ

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Tel.: 266 710 944
vosonspso@vosonspso.cz
www.vosonspso.cz

Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. termín 11. - 12. 6. 2017
II. termín 27. - 28. 8. 2017
Forma: tříleté denní studium
Školné: 20.000,- Kč/ročně
Počet přijímaných: 6-8 studentů
do jednotlivých oborů
Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2017

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.

82 - 41 – N/08

s titulem DiS.
Přihlášky pro studium VOŠ
doručit do 31. 5. 2017
Přijímací zkoušky: 19. – 20. červen 2017
Dny otevřených dveří VOŠ: čtvrtek 20. 4.
a 18. 5. 2017 od 10 - 15 hod. nebo kdykoliv
po předchozím objednání (tel. 266 710 944,
mail: info@vosonspso.cz).

Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2017.
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
11. 5. 2017 od 8:00 do 16:00 nebo kdykoliv po
předchozí dohodě.

OBORY: UŽITÁ MALBA,
SOCHAŘSKÁ TVORBA,
GRAFICKÁ TVORBA, VÝTVARNÁ
FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA,
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

UMĚLECKÝ OBOR

Jablonského 333
170 00 Praha 7

■Studium: denní (tříleté), kombinované (čtyřleté)
■ Pro absolventy všech typů středních škol
■Moderní zázemí pro výuku
■Stáže v zahraničí
■P
 o ukončení studia možnost získat bakalářský
titul ve zkrácené formě studia ve všech
oborech Zemědělské fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích

Zlínská soukromá vyšší odborná
škola umění, o.p.s.

Pro absolventy střední školy s maturitou
otevíráme ve školním roce 2017/2018

■ tříletá vyšší odborná škola
■ pouze denní forma studia
■ školné 5000,- Kč ročně
■ studium je ukončeno absolutoriem

Přijímací řízení: uzávěrka přihlášek je
pro 1. kolo do 31. 5. 2017
a pro 2. kolo do 31. 7. 2017

■

Správa ochrany životního prostředí
Uzávěrka přihlášek:
■ 31. 5. 2017 ■ 28. 7. 2017 ■ 13. 9. 2017
Přijímací řízení:
■ 21. 6. 2017 ■ 16. 8. 2017 ■ 27. 9. 2017
Forma a délka studia: denní i dálková – 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálková 30
Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO
a CHE ve vztahu k oboru
Možnosti uplatnění: ve státních institucích
ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové
větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově
a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes-chrudim.cz

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY
■ 6843N/04 Veřejnosprávní činnosti
■ 6543N/01 Cestovní ruch
■ 2647N/04 Informační technologie
■ 2641N/04 Výroba, přenos a užití elektrické
energie
tříleté vzdělávání v denní formě:
■ 2341N/08 Strojírenství s využitím CAD/
CAM technologií
■ 6842N/08 Bezpečnostně právní činnosti

Přijímací řízení pro oba obory:

Tel.: Jana Špirková, DiS
556 833 300

Uzávěrka přihlášek
Přijímací řízení
12. 6. 2017
19. 6. 2017
17. 8. 2017
24. 8. 2017
Přijímací řízení probíhá formou nevědomostního
pohovoru.

jana.spirkova@voskop.cz

DÁLKOVÁ

Husova 1302/11
742 21 Kopřivnice

www.voskop.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Forma
DENNÍ

16. 6. 2017
19. 6. 2017
23. 8. 2017
24. 8. 2017
Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů.

Roční školné:

3 000,- Kč

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

JŠ

jazyky a studium v zahraničí 43

JazykoveSkoly.com

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

Co musí splňovat pomaturitní jazykové
studium, abyste získali status studenta:
■ minimálně 4 vyučovací hodiny
(délka 1 hodiny min. 45 minut) 5 dní v týdnu pro 1 jazyk
■ maximální počet studentů kurzu nebo společné
hodiny je 18
■ trvání po dobu celého školního roku (od září do konce
června)
■ jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
■ studium musíte zahájit do konce kalendářního roku
v roce, kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo
absolutorium v konzervatoři
Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb., zákon 117/1995 Sb. v platném znění

Pomaturitní
studium
2017

2018

angličtiny

ukončené cambridgeskou zkouškou
výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně

zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně
zahrnuje 100 % ceny za 1. zkoušku v daném školním roce
zahrnuje 50 % ceny za 2. zkoušku v témže roce

čínštiny

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
dosažení úrovně HSK 3 odpovídající úrovni B1 dle SERR
kvalifikovaní učitelé (čeští i rodilí mluvčí)

učebny:
telefon:
e-mail:

Bítovská 3, Praha 4
+420 261 261 638
akcent@akcent.cz

www.akcent.cz

BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ... specialista na pomaturitní vzdělávání
Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice
Tel.: 274 776 256, 724 173 829
info@bi.cz, www.bi.cz

člen AJŠ (Asociace jazykových škol)
člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých)
certifikace kvality Bureau Veritas a mezinárodní certifikace IES
(International Education Society, London)
testovací centrum mezinárodních zkoušek ETS

POMATURITNÍ STUDIUM již od 19.900,-Kč !
ANGLIČTINY, NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY, ŠPANĚLŠTINY ČI RUŠTINY
(jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj)
JEDNOLETÉ INTENZIVNÍ DENNÍ STUDIUM

STUDENTSKÝ SERVIS, VÝHODY, SLUŽBY ZDARMA

■ všechny pokročilosti ■ ve vyhlášce MŠMT - statut studenta pro letošní
maturanty ■ výborní, dynamičtí plně profesionální čeští a zahraniční
lektoři vždy v kombinaci ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka

■ splátky školného bez navýšení ceny ■ zvýhodněný odkup studijní
literatury ■ kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže
■ výlety do hor i zahraničí, hudební večery a studentské párty
■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské

VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH BLÍZKO METRA

ZVÝHODNĚNÉ STUDIJNÍ KOMBINACE
– SLEVA 3000,- Kč

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY, CERTIFIKÁTY, STÁTNICE

■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající
úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní testy TOEIC, TOEFL, TFI
v rámci studia ZDARMA ■ garantovaný pokrok minimálně o 2 znalostní stupně ■ mezinárodní certifikace studia IES (London)

■ MŠMT akreditované rekvalifikace – MANAGEMENT, OBSLUHA PC
■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne
■ mezinárodní certifikáty IES
■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy,
ekonomika, účetnictví,...

SLEVA PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI s tímto inzerátem
NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!

do 31. 3. – 8000,- Kč (cena 19.900,-Kč),
do 30. 4. – 7000,- Kč, do 30. 5. – 6000,- Kč, do 30. 6. – 5000,- Kč

...již 25 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz
Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz

44 jazyky a studium v zahraničí

K snadnému porozumění a zapamatování textu napomáhá
přehledné a netradiční grafické zpracování publikace:
HLAVNÍ TEXT obsahující
základní učivo v souladu
s požadavky RVP

POSTRANNÍ SLOUPEC
s doplňkovými informacemi,
příklady a odkazy

barevně zvýrazněné
důležité pojmy
praktické
příklady
a doplňkové
informace

definice

příklad
či ukázka
k definici

barevné
fotografie

indexy
odkazující
na text
v postranním
sloupci

přehledné
tabulky

odkazy
na použité
pojmy

přehledná
schémata

kontrolní
otázky

název části a tematického celku

důležité a zajímavé
internetové zdroje k tématu

■ Odmaturuj! z německého jazyka 1
■ Odmaturuj! z německého jazyka 2
■ Odmaturuj! z dějepisu 1
■ Odmaturuj! z dějepisu 2
■ Odmaturuj! z matematiky 1
■ Odmaturuj! z matematiky 2
■ Odmaturuj! z matematiky 3
■ Odmaturuj! z fyziky

ISBN 978-80-7358-235-7

■ Odmaturuj! ze společenských věd (reedice 2015)
■ Odmaturuj! ze společenských věd TESTY (reedice 2015)
■ Odmaturuj! z chemie (reedice 2014)
■ Odmaturuj! z biologie (reedice 2013)
■ Odmaturuj! z literatury 1
■ Odmaturuj! z literatury 2
■ Odmaturuj! z literatury TESTY
■ Odmaturuj! z anglického jazyka 1
■ Odmaturuj! z anglického jazyka 2

9 788073 582357

Přehledy středoškolského učiva dalších předmětů:

Přehled
Přehled

■ Přepracované a doplněné vydání úspěšné publikace Odmaturuj! z českého jazyka
■ Komplexní přehled středoškolského učiva českého jazyka a slohu
■ Určeno pro přípravu na maturitní zkoušku
■ Vhodné i pro průběžné studium v předmětu český jazyk
■ Přehledné členění do tematických celků podle jazykových rovin a funkčních stylů
■ Kontrolní otázky testující pochopení učiva za každou kapitolou
■ Sada testových úloh za každým tematickým celkem
■ Příloha obsahující pravopisná cvičení a úlohy pro práci s textem
■ Barevné fotografie, tabulky, schémata
■ Praktické příklady a aktuální ukázky
■ Slovníček pojmů, seznam doporučené literatury
■ Zpracováno dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, Rámcového vzdělávacího programu
pro střední odborné vzdělávání a katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Přehled středoškolského učiva českého jazyka
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Přepracované vydání
titulu Odmaturuj! z českého jazyka

STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA
STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA
ČESKÉHO JAZYKA
ČESKÉHO JAZYKA

Jen biflování nestačí

Jak se připravit na maturitu?
„Maturita je za dveřmi! Uč se!“, „Ta dnešní mládež se učí čím dál hůř,
vždyť se podívejte, jak dopadají u maturit.“ Podobná tvrzení už jste
určitě slyšeli mockrát. Mnohdy si rodiče neuvědomují, že se koncept
současných maturit zcela změnil. Kolik částí maturita má a z jakých
předmětů se dělá, o tom už bylo mnoho článků. Jak si ale zmechanizovat postup řešení úloh a využívat na zkoušce jen své získané
vědomosti a dovednosti? A co při přípravě neopomenout? Důležitá
je informovanost. I tak banální věci jako termín, průběh a hodnocení mohou mít vliv na úspěšné složení maturitní zkoušky. Všechny
informace o průběhu zkoušky vám dozorující řekne před samotnou
zkouškou, ale upřímně, jak moc se na ně budete soustředit? Vždy je
lepší si veškerá fakta dohledat s předstihem.
Kdy se zkouška koná?
Může vám to přijít jako zbytečnost, ale určitě byste nechtěli přijít na
zkoušku v jiný den či v jinou hodinu. Jakmile nebudete v učebně včas,
danou část jste neabsolvoval/a úspěšně. Státní neboli společnou část
maturitní zkoušky letos zahajuje písemná práce z českého jazyka
a literatury 11. dubna 2017. Zveřejněné rozpisy maturitní zkoušky
počítají s 15minutovou počáteční administrací.
Jak probíhá?
Při této otázce vás jistě napadne: „Proč bych si měl/a zjišťovat, jak
zkouška probíhá? Vždyť píšu testy celých třináct let.“ Státní maturita
však hodnotí pouze výsledky, které zanesete do záznamového archu,
který se v běžném testování nevyskytuje. Důležité je také zjistit si, zda
je během zkoušky možné opustit místnost. Přece jen, nesložit maturitu kvůli plnému „močáku“ je naprosto zbytečné.
Jak se hodnotí?
Znát maximální počet bodů a minimální hranici nestačí. Ať už je to
maturita, přijímačky na vysokou školu či test autoškoly, vždy si zjistěte,
jak se hodnotí špatně zodpovězené a nezodpovězené úlohy. Na
této informaci následně postavíte strategii. Pokud se body za špatné
odpovědi neodečítají, vyplatí se tipovat. Pokud se body neodečítají
jen u nezodpovězených úloh a za špatné se udělují záporné body, netipujte. U státní maturitní zkoušky 2017 se body za špatné odpovědi
neodečítají. Pokud si odpovědí nejste jisti, tipujte, můžete jen získat.
Jaké pomůcky můžete při zkoušce využít?
I povolené pomůcky vám mohou zlepšit hodnocení testu či písemné
práce. Doma můžete znát všechny matematické vzorce, anglická
slovíčka týkající se literatury, ale stres umí své a může se stát, že při

samotné zkoušce budete mít „okno“. V tu chvíli jistě tabulky či slovník
přijdou více než vhod.
Jaká látka se u zkoušky objeví?
Maturita není „přepadovka“, je vždy předem určeno, které tematické
okruhy se mohou testovat. Ne všechno učivo, které jste během studia
dostali do hlavy, se u zkoušky objeví. Nezaplňte si paměť věcmi, které
u zkoušky potřebovat nebudete.
Už víte, kdy máte přijít, co máte od zkoušky čekat, jak budete strategicky postupovat, co se na zkoušku naučit, a veškeré možné vědomosti jsou již v hlavě. Maturita se však může skládat z několika dílčích
zkoušek. Pojďme se podívat, jaké to jsou a jak se na ně lze připravit.
Didaktický test obsahuje několik typů úloh. Zjistěte si, o které konkrétně se jedná, a zkuste je vyřešit. Na výběr máte buď stará zadání didaktických testů, nebo publikace, které se přímo zaměřují na přípravu na
maturitní zkoušku.
Lze se připravit na písemnou práci? Ano! Zjistěte si, které základní
slohové útvary se u zkoušky nejčastěji objevují. Zapište si jejich
charakteristické znaky a přečtěte si co nejvíce vzorů. Poté se pokuste
sepsat souvislý text a následně zkontrolujte, zda obsahuje všechny
požadované znaky.
Ústní zkouška je u většiny studentů tím nejtvrdším oříškem. Postavíte
se (přesněji řečeno posadíte) tváří tvář zkoušejícímu a nervozita
stoupá. V této části se hodnotí nejen Vaše znalosti, ale i Vaše schopnost pracovat s nimi. Při psaní máte více času si promyslet, jak větu
sestavíte, aby byla srozumitelná a jasná. Ústní přednes je v tomto
daleko složitější a je vždy lepší si témata nahlas odzkoušet i doma. Jak
a o čem mluvit? Vždy postupujte od obecného ke konkrétnímu. Ale
pozor, nezmiňujte se o věcech, o kterých nejste schopni říci více detailnějších informací. Může se stát, že právě na to se vás komise zeptá,
a mlčení či odpověď „nevím“ vám zbytečně sníží hodnocení.
Chcete nalézt podrobnější informace, ale nevíte kde? Nezoufejte,
nakladatelství Didaktis se v oblasti vzdělávání pohybuje přes dvacet
let. Má tak dlouholeté zkušenosti s tím, co maturanti k úspěšnému
zakončení střední školy potřebují. Na webových stránkách www.
didaktis.cz naleznete důležité informace o samotné zkoušce. V neustále aktualizované edici Maturita (pro současný ročník Maturita
2016–2017) naleznete cvičné didaktické testy, vzorové písemné práce
a pracovní listy k literárním dílům.

Všechny učebnice k maturitě seženete na www.kampomaturite.cz/maturita
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Za půl roku se mi zlepšila úroveň
angličtiny, přestala jsem se bát
komunikovat v cizím jazyce

Jazyková škola s právem SJZ hl. města Prahy nabízí již tradičně nejen pomaturitní
a intenzivní studium několika jazyků, ale také přípravu a možnost složení státních či
mezinárodních zkoušek. Zeptali jsme se tamních studentů angličtiny na jejich hodnocení
po prvním pololetí.
Z jakého důvodu jste se rozhodli pro
studium na této jazykové škole?
Olga: Hlavními důvody pro mě byla dlouhá tradice školy, adresa v centru a důkladná příprava k jazykovým zkouškám.
Dominika: Dostala jsem dvě doporučení
od kamarádů. A také jsem chtěla chodit
do školy a nesedět jen doma.
Kateřina: Především proto, že jsem se
chtěla dobře připravit na studium cizího
jazyka na VŠ.
Co byste označili za největší přednosti
školy a výuky?
Pavlína: Rozhodně systematickou přípravu ke zkouškám, dále možnost studovat
druhý jazyk zdarma a v neposlední řadě
ochotné a vstřícné učitele.
Helena: Jednak možnost vyzkoušet si
velké množství modelových testů, ale také
volba výborných učebnic a tým zkušených
českých učitelů a rodilých mluvčích, kteří
dobře spolupracují.
Olga: Jako plus bych určitě zdůraznila
výborný výklad gramatiky, přátelskou
atmosféru a malý počet studentů ve třídě.

Využijete možnosti složit některou
z nabízených zkoušek? Kterou?
Zuzka: Ano, již jsem úspěšně složila
zkoušku PET a nyní se chystám na FCE.
Martin: Podle toho, jak to půjde. Zatím
to vypadá na úroveň B2, tj. FCE, ale
vzhledem k dostatku zkušebních termínů
zkusím možná i C1, tedy CAE.
Helena: Do budoucna uvažuju o státní
jazykové zkoušce.
V čem spatřujete největší přínos studia
po prvním pololetí školního roku?
Zuzka: Za půl roku každodenního kontaktu se mi nepochybně zlepšila úroveň
angličtiny a především jsem se přestala
bát komunikovat v cizím jazyce.
Dominika: O mém pokroku asi nejlépe
svědčí fakt, že více rozumím například filmům a seriálům v originálním znění, také
se lépe orientuju v anglických textech.
Martin: Rozhodně možnost mluvit anglicky každý den. A díky kvalifikovaným
kantorům jsem skvěle pochopil i gramatiku, se kterou jsem předtím dlouho
bojoval.

Doporučili byste vaši jazykovou školu
zájemcům o pomaturitní či intenzivní
studium?
Kateřina: Určitě. Myslím, že to rozhodně
není ztracený rok, ale rok rozšiřující obzory
a dovednosti.
Zuzka: Ano, ale kdo chce rok v jazykovce
skutečně využít, musí počítat i s tím, že je
třeba samostatného studia doma.
Helena: Rozhodně ano, již jsem tak dokonce učinila!

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VYUČUJEME 25 CIZÍCH JAZYKŮ VČETNĚ ČEŠTINY PRO CIZINCE
■ v
 centru Prahy blízko Václavského náměstí
■ v
 yučují pouze aprobovaní učitelé
Školská 15
116 72 Praha 1
Tel.: sekretariát
222 232 236
jazykové oddělení
222 232 237
222 231 338
sekretariat@sjs.cz
www.sjs.cz

■ K
 URZY PRO VEŘEJNOST
■ POMATURITNÍ STUDIUM
■ KURZY V PODNICÍCH
■ S
 TÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
■ OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA
■ ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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Chceš,

ABY TAKHLE DOPADLA
tvoje

MATURITA?

Připrav se s Maturitou hravě,
nejlepší online přípravou k maturitě.
naučíme tě, jak zvládnout
všechny typy úloh a problémů
z ČJ, AJ a matematiky
vše si zábavnou formou
procvičíš ve znalostní aréně

Skoč na hrave.kampomaturite.cz
a začni s přípravou ještě dnes!

propojíme tě s kamarády,
kteří tě budou motivovat

Připoj se k více než 3 500 studentů,
kterým jsme pomohli udělat maturitu.

Se slevovým kódem KPMJARO17 navíc do 10.5. získáš slevu 33 % na všechny kurzy a testy!

Přijímačky?
Maturita?
Vaše brána ke vzdělání

1 Stáhněte si 2 Učebnice 3 Kurzy
e-booky, testy

a časopis
zdarma

k přijímačkám
i maturitě

prezenční od října
(Praha, Brno,
Ostrava) i online

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 606 411 115, 222 943 511 info@kampomaturite.cz

Přidejte se k nám

Facebook.com + YouTube.com/kampomaturite

