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?kam po maturitě
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Vážení studenti,
maturitní zkoušky jsou za dveřmi, ti-

py pro efektivní přípravu na "zkoušku 
dospělosti" najdete na str. 6. Často se 
setkáváme s dotazy, do kdy jste po ma-
turitní zkoušce považováni za studenty. 
Nejčastější situace a dotazy najdete ve 
schématu na str. 5.

Chystáte se po maturitě do práce? 
Přečtěte si tipy pro sestavení absolvent-
ského životopisu a motivačního dopisu 
na str. 8.

Pokud ještě váháte, kam se po maturitě 
vydat, určitě nevynechte náš rozcestník 
na str. 7. Porovnání vysokých, vyšších od-
borných a jazykových škol vám usnadní 
prezentace od str. 11, 29 a 40.

Mnoho vysokých škol stále ještě při-
jímá přihlášky. Přehled škol a termínů 
uvádíme na str. 10, a protože školy stále 
vypisují nové termíny, zkontrolujte aktu-
ální stav na našem webu www.KamPo-
Maturite.cz. Na našich stránkách najdete 
také aktualizované e-booky pro rok 2023, 
které můžete stáhnout zdarma. 

Přejeme hodně úspěchů u maturity 
a přijímacích zkoušek,

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
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přečíst příště na
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Všechny články najdete na
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Naše další projekty najdete na
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www.vyssiodborneskoly.com
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STAHUJTE ZDARMA

Jak se dostat na nejžádanější obory? Stáhněte si zdarma e-booky  
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

NJ pro samouky a JŠ  
(2 učebnice a 3 CD)

(Didaktis)

Oficiální průvodce 
přípravou NSZ Matematika

(SCIO)

Psychologie pro obor 
sociální činnost (1. a 2. díl)

(Grada)

NOVÉ UČEBNICE

Jarní novinky 2023

•   Duben 2023: NSZ SCIO OSP 2. a 29. 4. 2023 + více termínů TSP MU

•   Květen 2023: 
Poslední termín NSZ SCIO OSP 20. 5. 2023 
Didaktické testy společné části maturity 2. — 4. 5. 2023
Zkoušky profilové části maturity 16. 5. – 10. 6. 2023

•   Červen 2023: Přijímací zkoušky většiny VŠ

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

KURZY / AKCE / NOVINKY
Připravte se na přijímačky 2024 v kurzu
Na podzim zahajujeme nové kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky z psychologie, 
na lékařské fakulty, práva, žurnalistiku, testy OSP, TSP, ZSV a předměty biologie, 
fyzika, chemie, či matematika. Více informací na str. 9 a www.KamPoMaturite.cz.

Přes 27 500 prací, 10 000 zdarma,  maturitní otázky, čtenářské deníky, slohové 
práce, referáty, seminárky. Platba kartou, mobilem nebo stahování za kredity.

Které VŠ ještě přijímají přihlášky?
I na veřejných vysokých školách můžete 
v dubnu a dalších měsících podat přihlášky. 
Někde dokonce v prvním kole, případně v dalších kolech přijímacího řízení. Termíny 
sledujte na str. 10 a na www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/.

Dny otevřených dveří VŠ do prázdnin
Soukromé i veřejné VŠ konají během jara a začátkem léta mnoho akcí pro uchazeče. 
Jejich přehled najdete na str. 8.

Knihy 
objednávejte v našem 

e-shopu na 
kampomaturite.cz

Veterinářství www.prigo.cz

http://www.seminarky.cz
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Status studenta po maturitě

Neodmaturoval/-a jsem

Pokračuji na VŠ
Jste považováni za studenta 
až do zápisu ke studiu, i pokud 
o prázdninách vykonáváte vý-
dělečnou činnost. Forma studia 
a výdělečná činnost/podpora 
nemá vliv na status studenta 
až do ukončování studia.

Pokračuji na 
denní studium SŠ, 
VOŠ, pomaturitní 
studium jazyků

Můžete vykonávat vý-
dělečnou činnost i po-
bírat podporu. 

Kombinované/
dálkové studium 

SŠ/VOŠ
Pokud vykonáváte 
výdělečnou činnost/
pobíráte podporu, ztrá-
cíte status studenta.

Jdu vydělávat/podnikat/
mám nárok na podporu

Pokud o prázdninách celý mě-
síc pobíráte podporu nebo vy-
konáváte výdělečnou činnost, 
ztrácíte status studenta, jinak 
jej máte do 31. 8. 

Z pohledu školy
Přestáváte být studentem den po dni, kdy jste úspěšně vykonali maturitní zkoušku.

Maturitu mám za sebou

Jdu na náhradní termín
Jste považováni za studenta až do dne konání zkoušky.

Jdu na opravný termín
Máte status studenta do konce letních prázdnin. 

Z pohledu školy
Studentem školy jste do 30. 6.

Výdělečná činnost = OSVČ a činnost v ČR, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Článek je naší interpretací školského 
zákona, zákona o státní sociálně podpoře a dalších norem, doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady a zdravotní pojiš-
ťovnou. Zde uvedené body platí pro školy s akreditací MŠMT v ČR za podmínky věku do 26 let. Více informací najdete v článku na 
www.KamPoMaturite.cz. . 

Co vás ještě zajímá
Jaké další možnosti mám pro zachování 

statusu?
Druhá kola přijímacího řízení na VŠ, nově akreditované 
programy, soukromé VŠ, vyšší odborná škola, pomaturitní 
jazykové studium v denní formě — nutno zahájit do konce 
roku po první vykonané maturitní zkoušce.

Proč už podle školy nejsem studentem, 
přestože mám status studenta?

Termíny se v zákonech liší. Z pohledu SŠ a školského zá-
kona jste studentem do dne úspěšného vykonání maturitní 
zkoušky v řádném termínu, jinak do 30. 6.

Jak je to s důchodovým 
pojištěním?

Doba studia se nepočítá do nároku na 
důchod. Od 18. narozenin si můžete 
důchodové pojištění zajistit dobro-
volně (2823 Kč měsíčně), jako OSVČ 
nebo v zaměstnání.

Mohu se přihlásit na ÚP?
Na podporu máte nárok jen v případě, 
pokud jste za poslední 2 roky alespoň 
12 měsíců odváděli důchodové pojiště-
ní. U jiné než denní formy studia na SŠ 
a VOŠ navíc při pobírání podpory ztrácíte 
status studenta.

Mám v přípravném 
kurzu status studenta?
Pokud nejde o pomaturitní 
jazykové studium při splnění 
příslušných podmínek nebo 
v kombinaci s ním, status stu-
denta vám nezůstává.

Zdravotní pojištění, úlevy na daních a další: Do kdy máte 
po maturitě nárok na studentské výhody? 

Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz
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Příprava na maturitu na poslední chvíli

Tipy pro přípravu

•  Není čas na experimenty. Jaké metody 
se vám osvědčily? Vypisujte, přeříká-
vejte, učte se sami nebo v týmu.

•  Máte všechny podklady? Dole pod 
článkem najdete doporučené učebni-
ce. Sežeňte si maturitní otázky a další 
materiály, třeba na www.seminarky.cz.

•  V jakém stavu je váš čtenářský deník? 
Neexistuje? Podklady najdete na www.
ctenarsky-denik.cz, www.cesky-jazyk.
cz nebo www.studentino.cz. 

•  Kolik otázek opravdu umíte? Vyděl-
te počet těch zbývajících dny, které 
vám zbývají do zkoušek a jděte na to. 
Z každého tématu musíte vědět aspoň 
něco. Máme ve svém okolí nemálo lidí, 
kde pravděpodobnost nezafungovala 
("tohle si určitě nevytáhnu, tak to můžu 
přeskočit").

•  Začněte těžšími tématy. Zabráníte pa-
nice a lehčí věci si můžete nechat na 
krizi před zkouškami. 

•  Pokud máte čas, opakujte. Pokud ne, 
vyzkoušejte si alespoň testy nanečisto. 

•  Opakujte ideálně pokaždé v jiném po-
řadí, ať neumíte perfektně témata 1-10 
a dál už je to slabší.

•  Plánujte si přestávky, spánek, jídlo 
a pokud možno i pohyb — rozhýbete 
i mozek.

•  Nezapomeňte na odměny a motivaci :)

•  Stáhněte si zdarma náš 
e-book Jak udělat matu-
ritu na www.KamPoMa-
turite.cz/e-booky

Termíny

•  Didaktické testy společ-
né části maturity 2. — 4. 5. 2023

•  Zkoušky profilové části maturity 16. 5. 
– 10. 6. 2023

Nemoc, neúčast

Neúčast byste měli omluvit do 3 pra-

covních dnů. Náhradní zkoušku skládáte 
jen z předmětů, ze kterých jste pro ne-
moc nematurovali. 

Pokud to nevyjde

Přezkoumání výsledků: 

•  Didaktické testy: Adresujete MŠMT

•  Profilová část: Žádáte krajský úřad/
magistrát. 

Žádost podáváte písemně do 20 dnů 
od konce období pro konání maturit. 
Formuláře a adresy najdete v našem  
e-booku, stáhněte si jej zdarma.

Oprava: Můžete konat dvakrát do pě-
ti let od ukončení posledního ročníku, 
skládáte ji jen z předmětů, ze kterých 
jste neuspěli. Je třeba podat přihlášku 
(do 1. 12. pro jarní termín, do 25. 6. pro 
podzimní). 

Pohlídejte si status studenta kvůli 
pojištění (více informací najdete na str. 
5). 

Co funguje zrovna u vás a co dělat, kdyby to nevyšlo?

Maturita AJ + ČJ + MAT 2023 (Didaktis) 
995,- 1115,- 

balíček bez matematiky 809,- 896,-

Výhodné balíčky maturitních učebnic: Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz
Hledáte učebnice k profilové části maturitní zkoušky? Máme je také! Fyzika, zeměpis, ZSV, ekonomie, účetnictví a mnoho dalších.

Maturita v pohodě 
AJ + ČJ + MAT 2023 (Taktik) 779,- 857,- 

balíček bez matematiky 559,- 618,-

Maturitní testy nanečisto AJ + ČJ + 
MAT 2023 (Computermedia) 679,- 747,- 

balíček bez matematiky 449,- 498,-

Maturita AJ + ČJ + MAT 2023 (Výuka) 
579,- 638,- 

balíček bez matematiky 399,- 438,-

Maturita v kostce AJ + ČJ + MAT 2023 
(Fragment) 1769,- 1852,- 

balíček bez matematiky 1529,- 1623,-

Odmaturuj AJ + ČJ + MAT 2023 
(Didaktis) 1619,- 1791,- 

balíček bez matematiky 1119,- 1214,-

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz

http://www.KamPomaturite.cz/e-booky


7kampomaturite.cz

Veřejné a státní VŠ

+  neplatí se školné, akreditace pro ně-
která povolání (lékaři, advokáti) mají 
zatím pouze veřejné VŠ, velký výběr 
oborů, návaznost studia

-  nižší šance na přijetí, vyšší „úmrt-
nost“ v prvních ročnících, pozor na 
uplatnění po studiu a provázanost 
s praxí

Soukromé VŠ

+  většinou bez přijímacích zkoušek, 
možnost stipendií nebo odpuštění 
školného, individuálnější přístup, 
menší konkurence při zkouškách 
nebo zápisech

-  školné, ne vždy dotované ubytování 
či stravování a návaznost studia

Vyšší odborné školy

+  prakticky zaměřené vzdělání, pro-
hloubení specializace, praxe sou-
částí studia, často bez přijímacích 
zkoušek a vysoká šance na přijetí, 
možnost zkráceného studia na VŠ

-  školné, zaměstnavatelé mohou 
dávat přednost VŠ vzdělání

Jazykový pobyt, práce v zahraničí

+  zdokonalení v jazyce, možnost slože-
ní jazykové zkoušky, získání praxe

-  náklady na cestu, pobyt, školné, stá-
le mohou přetrvávat omezení kvůli 
COVID-19, u práce obtížné hledání 
kvalifikovaných pozic

Pomaturitní jazykové studium

+  zdokonalení v jazyce, možnost slože-
ní jazykové zkoušky, výhodná cena 
v přepočtu na hodinu, pokud zahájíte 
denní studium do konce roku po 
maturitě u akreditované školy, máte 
i nadále status studenta

-  cena kurzu

Studium v zahraničí

+  v zemích EU stejné podmínky jako 
pro místní studenty, dodatek k diplo-
mu stejná platnost i u nás, můžete 
absolvovat jen část studia v zahra-
ničí např. v rámci Erasmu, status 
studenta pokud je zahraniční škola 
uznána MŠMT za rovnocennou VŠ 
v ČR

-  přijímací řízení, případně školné, nut-

nost přihlášení na místních úřadech, 
v zemích mimo EU vás mohou čekat 
další administrativní úkony – víza, 
nutnost nostrifikace, náklady na 
ubytování, cestu, aj., omezení kvůli 
COVID-19

Úřad práce, rekvalifikace

+  pomoc při hledání práce, orientace 
v regionu a prostředí, zvýšení šance 
na uplatnění, nemusíte platit SP, ZP

-  pro získání podpory nebo rekvalifika-
ce musíte splnit podmínky

Nástup do práce

+  výdělek, zkušenosti, nezávislost

-  obtížnější návrat ke studiu, pro 
některé profese potřebujete vyšší 
kvalifikaci/titul

Přípravné kurzy

+  intenzivní příprava, možnost kombi-
nace s pomaturitním jazykovým stu-
diem pro získání statusu studenta, 
výhodná cena v přepočtu na hodinu

-  cena, obvykle nezískáváte status 
studenta.

Rozcestník: Kam po maturitě?
Kam se vydat po škole? Studium, zahraničí, praxe?

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz Sociální práce www.prigo.cz
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Dny otevřených dveří veřejných i soukromých VŠ do prázdnin
1. 4. FM VŠE www.fm.vse.cz
4. 4. EF TUL www.ef.tul.cz
 VŠERS (+ 27. 4., 25. 5. online,  
 prezenčně ČB 11. 4.)  www.vsers.cz
 VŠLG (+ 2. 5., 6. 6. Přerov,    
 Praha/Bratislava info na webu)  www.vslg.cz
5. 4. FÚ SLU www.slu.cz/phys
 CEVRO (+ 3. 5., 7. 6. Praha)  www.cevroinstitut.cz
 UNYP (+ 19. 4., 17. 5., 7. a 28. 6 online,  
 prezenčně 27. 4., 15. 6.) www.unyp.cz
6. 4. UNICORN U. (+ 11. 5., 8. 6.) www. unicornuniversity.net
12. 4. VŠFS (+ 22./29. 4., 10. a 27. 5.,  
 14. 6. Praha, Most, KV)  www.vsfs.cz
 UJAK (+ 21. 6. online, prezenčně 17. 5.) www.ujak.cz
14. 4. FVHE VU online fvhe.vfu.cz
 AAVŠ (+ 26. 5., 23. 6., online viz web) www.aauni.edu
 ŠAVŠ (online, MB 13. 6., Praha 14. 6.) www.savs.cz

17. 4. UCP (Praha 5, další 15. 5, 19. 6.,  
 ostatní pobočky viz web)  www.ucp.edu
18. 4.  PCU (online, 20. 4. prezenčně) www. praguecityuniversity.cz
19. 4.  MUP (+ 17. 5., 14. 6.) www.mup.cz 
20. 4. VŠTVS PALESTRA (+ 17. 5. online,  
 prezenčně 21. 6.)  www.palestra.cz
22. 4. VŠKK (+ 8. 6.) www.vskk.cz
27. 4. AMBIS (Brno, online 31. 5.) www.ambis.cz
17. 5. PEUNI (+ 14. 6., obě fakulty) www.peuni.cz
19. 5.  FAMU  www.famu.cz
25. 5. VŠAPS (online, 3. 6. prezenčně)  www.vsaps.cz
3. 6. FAVU VUTBR (3. - 4. 6.) www.favu.vut.cz
7. 6. FUD UJEP www.fud.ujep.cz
22. 6. NU (Praha, Brno, 21. 6. Bratislava) www. newton.university
 VŠ STING www.sting.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v březnu 2023 dohledali na stránkách škol. Některé soukromé školy můžete navštívit 
pravidelně a většinu i po domluvě. Akce pravidelně aktualizujeme na www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/ 

Kam po maturitě: Do práce
Motivační dopis

Motivační dopis je pomůcka pro per-
sonalistu, proč váš životopis vybrat do 
dalšího kola.
Co ano: Dopis vždy pro konkrétní pozici, 
správné oslovení a jméno personalisty.
Co ne: Nekonkrétní dopis, chybné uvede-
ní pozice, společnosti či kontaktní osoby.

Životopis
HR oddělení může procházet i stovky 

životopisů k jedné pozici. Jak upoutat 
pozornost zrovna k vašemu CV?

Co ano: 1 stránka A4 + stručnost, pře-
hlednost, čitelnost, formát PDF, e-mailová 
adresa obsahující vaše jméno, aktuální 
a profesionálně vyhlížející fotografie, 
pracovní zkušenosti s jasným popisem 
vykonávané činnosti, nejvyšší dosažené 
vzdělání.

Co ne: Překlepy, pravopisné chyby, 
slohové cvičení, nenavazující data ve 
vzdělání/praxi.

Tip: Vzorový životopis stáhnete zdarma 
na www.Seminarky.cz.

Pohovor
Buďte připraveni na otázky ohledně 

firmy, výše platu a doplňující dotazy.
I v postcovidové době personalisté vy-

užívají online pohovory. Najděte si vhod-
né místo, vyzkoušejte co bude v záběru 
včetně vás (oblečení, nasvícení, úhel). 
Pokud zradí technika, mějte plán B a pev-
né nervy. 

Co ano: Vhodné oblečení, pozitivní pří-
stup, připravenost, dochvilnost (případně 
omluva, pokud se zpozdíte). 

Absolventi a uplatnění
Zcela mimo obor svého odborného 

vzdělání pracovalo v roce 2019 téměř 
40 % absolventů s maturitou. Situace je 
mírně lepší jen u zdravotnických oborů, 

oborů ve skupině ekonomika a adminis-
trativa a informatika. 

Oproti tomu 85 % vysokoškolských 
studentů chtělo v roce 2020 po dostu-
dování pracovat ve stejném oboru. Další 
vzdělávání vám pomůže zvýšit kvalifikaci, 
platové možnosti a snížit riziko neza-
městnanosti.

Absolventi a Úřad práce
Můžete jako absolventi či studenti do-

sáhnout na podporu v nezaměstnanosti? 
Ano, ale pouze v případě, že jste v posled-
ních 2 letech měli důchodové pojištění při 
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, 
a to po dobu 12 měsíců.

Při evidenci na ÚP můžete vykonávat 
činnost v pracovním poměru, na zákla-
dě dohody o pracovní činnosti (tzv. ne-
kolidující zaměstnání, příjem do 8 650 
Kč měsíčně, v případě více činností se 
měsíční výdělky sčítají). V tom případě 
ovšem nemáte nárok na podporu.

Po dobu evidence na ÚP za vás zdra-
votní pojištění platí stát, sociální pojištění 
hrazeno není, doba evidence na ÚP se ale 
započítává do doby účasti na důchodo-
vém pojištění. Zdroje uvádíme v článku 
Absolventi, studenti a nezaměstnanost 
na našem webu.

Jak nahradit nedostatek praxe v CV

•  Delší brigády
•  Praxe při škole
•  Školní a mimoškolní projekty, sou-

těže, ocenění (v oboru)
•  Dobrovolnická činnost
•  Výměnné pobyty
•  Zahraniční studium
•  Reference. U praxí i brigád si vždy 

zajistěte reference, případně se 
domluvte, zda můžete využít kolegy 
a nadřízené jako referenční osoby.

Pokud se na vysokou nechystáte nebo zvažujete přivýdělek při studiu

Obecně právní činnost www.prigo.cz
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Připravte se na přijímačky 2024

Seženete u nás učebnice všech nakladatelství, skripta univerzit a knihy k přípravě 
na maturitu, přijímací i jazykové zkoušky. Více na www.KamPoMaturite.cz.

Přihlaste se do přípravných kurzů od podzimu na www.KamPoMaturite.cz.

SCIO Cvičebnice OSP, 
ZSV  (SCIO)

Spol. vědy v kostce  
pro SŠ (Fragment)

Společenské vědy pro 
SŠ, 4 díly (Didaktis)

Přijímačky na VŠ v poho-
dě SP, ZSV (Taktik) 

Základy spol. věd pro SŠ 
— 3 díly (Fortuna)

St. předpoklady a zákl. 
logiky 1 a 2 (Sokrates)

Přijímací zkoušky na VŠ 
TSP, ZSV (Scholastik) 

Obecná psychologie 
(Karolinum)

Přijímací zkoušky na LF 
(Scholastik)

AJ/NJ cvičebnice SŠ 
gramatiky (Výuka)

Výhody online kurzů:
• Žádné dojíždění
• Přístup na kurz odkudkoliv
• Elektronické podklady
• Možnost po dohodě s lektory měnit 

či nahrazovat termíny

Výhody prezenčních kurzů: 
• Výuka v malé skupině
• Lepší zpětná vazba s učitelem
• Větší motivace k učení   

i díky spolužákům
• Vyzkoušíte si přijímačky nanečisto

Výhodné VIP balíčky: 
Obsahují přípravný kurz, učebnice, e-
-book a garanci vrácení peněz při nepřije-
tí na VŠ. Ušetříte stovky korun a poštov-
né je zdarma. VIP balíčky:  Medicína, 
Psychologie, Právo, PAČR, Žurnalistika

Matematika:
Online kurz sobota 
Prezenční kurz Praha středa/čtvrtek
Zahájení říjen 2023, únor 2024
Lektor M. Patočka

BIO/CHE/FYZ:
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha středa/čtvrtek/
sobota
Zahájení podzim, zima 2023 a 2024
Lektoři J. Cíza, J. Cízová, L. Plačková, 

Žurnalistika:
Prezenční kurz Praha sobota
Zahájení říjen 2023
Lektor D. Strouhalová

Právo:
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha středa/sobota
Zahájení říjen 2023
Lektoři T. Grulich, S. Kappel

Policejní akademie:
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha středa/sobota
Zahájení říjen 2023
Lektoři I. Trejbič, K. Boušková

Psychologie:
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha středa/sobota, 
Brno, Ostrava sobota
Zahájení říjen 2023, zima 2023
Lektoři P. Pelikán, N. Frkalová, L. 
Slavkovská, O. Jaroš, K. Honzíková, M. 
Bělohradová

OSP+TSP, ZSV, TSP:
Online kurz středa/sobota/neděle
Prezenční kurz Praha středa/sobota/
neděle
Zahájení podzim, zima 2023 a 2024
Lektoři T. Grulich, S. Kappel, I. Trejbič, 
K. Boušková, J. Kopecký

Lékařské fakulty
Online kurz středa/sobota
Prezenční kurz Praha čtvrtek/sobota
Zahájení říjen 2023
Lektoři J. Cíza, J. Cízová, J. Lomozová, 
K. Kuglerová

Obecně právní činnost www.prigo.cz Ekonomika a management ZDARMA – iPad www.prigo.cz
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2. kola přihlášek na VŠ
Během následujících měsíců můžete uspět s podáním přihlášky na mnoha 
veřejných vysokých školách. Aktuální stav a chronologicky řazené termíny 
najdete na www.KamPoMaturite.cz. 

Zdroj: www.VysokeSkoly.com, webové prezentace jednotlivých škol (únor a březen 2023), Bc. a dlouhé magisterské obory/programy akreditované MŠMT 
v ČJ. Přehled se mění podle naplnění kapacity, změny mohou nastat v důsledku epidemiologické situace a vypsání nových termínů, doporučujeme 
informace ověřit na studijním oddělení. 

Odebírejte náš newsletter a aktuální termíny vám 
zašleme každý měsíc e-mailem — registraci najdete 
v patičce stránky na www.KamPoMaturite.cz

České vysoké učení technické v Praze

30. 4. Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská 1. kolo www.fjfi.cvut.cz

30. 4. Masarykův ústav vyšších studií 
1. kolo www.muvs.cvut.cz 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

15. 4. Zdravotně sociální fakulta 1. kolo www.zsf.jcu.cz

28. 4. Ekonomická fakulta 1. kolo www.ef.jcu.cz

Mendelova univerzita v Brně

2. 4. Provozně ekonomická fakulta 
1. kolo www.pef.mendelu.cz

15. 4. Institut celoživotního vzdělává-
ní 1. kolo www.icv.mendelu.cz

30. 4. Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií 1. kolo frrms.mendelu.cz

Slezská univerzita v Opavě

30. 4. Filozoficko-přírodovědecká 
fakulta v Opavě 1. kolo www.fpf.slu.cz

30. 4. Fyzikální ústav v Opavě 1. kolo www.slu.cz/phys

30. 4. Obchodně podnikatelská 
fakulta 1. kolo IP www.opf.slu.cz 

Technická univerzita v Liberci

30. 4. Ekonomická fakulta 1. kolo www.ef.tul.cz

30. 4. Fakulta přírodovědně-humanit-
ní a pedagogická 1. kolo www.fp.tul.cz

24. 5.
Fakulta zdravotnických studií 
TUL 1. kolo, případné 2. kolo 
9. 8.

www.fzs.tul.cz

20. 7.
Fakulta mechatroniky, infor-
matiky a mezioborových studií 
2. kolo

www.fm.tul.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

28. 4. Pedagogická fakulta 1. kolo www.pf.ujep.cz

28. 4. Fakulta životního prostředí 1. kolo www.fzp.ujep.cz

30. 4. Fakulta sociálně ekonomická 
1. kolo www.fse.ujep.cz

30. 4. Filozofická fakulta 1. kolo ff.ujep.cz

30. 4. Přírodovědecká fakulta 1. kolo prf.ujep.cz

2. 5. Fakulta strojního inženýrství 
1. kolo www.fsi.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci 

30. 4.
Cyrilometodějská teologická 
fakulta 1. kolo SP, MSHP, 2. 
kolo SP, MSHP 31. 7. 

www.cmtf.upol.cz

Univerzita Pardubice

21. 4. Fakulta filozofická 1. kolo ff.upce.cz

5. 5. Fakulta restaurování 1. kolo fr.upce.cz

31. 5. Fakulta elektrotechniky a infor-
matiky 1. kolo fei.upce.cz

Akademie múzických umění v Praze

23. 4. Divadelní fakulta HSZNATAP 
1. kolo www.damu.cz

Veterinární univerzita Brno

30. 4. Fakulta veterinární hygieny 
a ekologie 1. kolo fvhe.vfu.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

30. 4. VŠE fakulty mimo NF 1. kolo www.vse.cz

31. 5. Národohospodářská fakulta 
1. kolo nf.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

10. 5. VŠPJ 1. kolo, případné 2. kolo 
19. 7., 3. kolo 23. 8. www.vspj.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

30. 4. VŠTE ČB 1. kolo www.vstecb.cz

Západočeská univerzita v Plzni

15. 4. Fakulta ekonomická 1. kolo www.fek.zcu.cz

15. 4. Fakulta elektrotechnická 
1. kolo, 2. kolo 13. 8. www.fel.zcu.cz

16. 4. Fakulta strojní 1. kolo, 2. kolo 
6. 8. www.fst.zcu.cz

30. 4. Fakulta aplikovaných věd 1. kolo www.fav.zcu.cz

30. 4. Fakulta filozofická 1. kolo www.ff.zcu.cz

30. 4. Fakulta pedagogická 1. kolo www.fpe.zcu.cz

30. 4. Fakulta právnická 1. kolo www.fpr.zcu.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

30. 4. Fakulta logistiky a krizového 
řízení 1. kolo www.flkr.utb.cz

30. 4. Fakulta managementu a eko-
nomiky 1. kolo, 2. kolo 15. 7. www.fame.utb.cz

Policejní akademie ČR

20. 4. Policejní akademie ČR 1. kolo www.polac.cz

Hospodářská politika a správa ZDARMA – iPad www.prigo.cz

Vysoké učení technické v Brně

31. 7. Fakulta podnikatelská případné 
2. kolo www.fbm.vutbr.cz
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Přehled škol, kde ještě můžete  
podat přihlášku, najdete na str. 10.

Fakulta textilní TUL
Další informace najdete na straně 12.
v +420 485 353 639  O www.ft.tul.cz

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 16.
v +420 387 842 108  O www.vstecb.cz

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu

Fakulta multimediálních komunikací UTB 
Další informace najdete na straně 12.
v +420 576 034 214  O fmk.utb.cz

Fakulta aplikovaných věd ZČU
Další informace najdete na straně 17.
v +420 377 631 111  O www.fav.zcu.cz

Hospodářská politika a správa ZDARMA – iPad www.prigo.cz Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz

http://www.VysokeSkoly.com
http://www.ef.tul.cz
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

 a Studentská 2
  461 17 Liberec
 v +420 485 353 639
 a lenka.nevyhostena@tul.cz
 O www.ft.tul.cz

Bakalářské studijní programy: 
NÁVRHÁŘSTVÍ 
TEXTILNÍ MARKETING  
TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY 
VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE

Navazující magisterské studijní programy:
TEXTILNÍ MARKETING 
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ  
DESIGN – TEXTIL, ODĚV, SKLO, ŠPERK  

Doktorské studijní programy:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ 
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Termíny podání přihlášek BSP, NMSP a DSP naleznete na 
webových stránkách:
 http://www.ft.tul.cz/uchazeci

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

bakalářské: prezenčně i kombinovaně
•  ekonomika a management 
•  sociální práce
•  regionální rozvoj a veřejná správa

magisterské: prezenčně
•  ekonomika a management veřejného sektoru
•  regionální rozvoj a veřejná správa
Doktorské studium: prezenčně i kombinovaně
•  aplikovaná ekonomie a správa
•  regulace a behaviorální studia

 a Moskevská 54
  400 96 Ústí nad Labem
 v +420 475 284 664
 O www.fse.ujep.cz

FSE UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium 
praxi. Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo v zahraničí. Naše poslání? 
Chceme přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života nejen v Ústeckém kraji.
Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie 
a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční 
i kombinovanou formou studia.
Přihlášky do 30. 4. 2023
Informace na www.fse.ujep.cz nebo na www.myjsmeujep.cz

Studijní obory: 

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování 
vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Fakulta je jedinečná svou součinností napříč všemi studijními 
obory a tato kooperace je velmi cenná při realizaci společných projektů. Uchazečům o studium nabízíme bakalářské, 
navazující magisterské a doktorské studium. Studijní programy je možné absolvovat v prezenční a některé i v kom-
binované formě studia. Více informací poskytne na uvedených kontaktech Studijní oddělení fakulty.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Univerzitní 2431
  760 01 Zlín
 v +420 576 034 214
  +420 576 034 208
 a studium@fmk.utb.cz
 O fmk.utb.cz
	X /fmk.utb
	[ @fmk.utb *Pouze navazující magisterský studijní program 

Bakalářské a navazující magisterské  
studijní programy 

• Marketingová komunikace 
 — prezenční a kombinovaná forma studia
• Teorie a praxe animované tvorby 
 — prezenční forma studia
• Teorie a praxe audiovizuální tvorby 
 — prezenční forma studia
 (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scená-

ristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková 
skladba)

• Multimédia a design — prezenční forma studia 
(specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design 
skla, Digitální design, Grafický design, Produktový de-
sign, Tvorba prostoru, Průmyslový design, Reklamní 
fotografie, Game Design*)

• Arts Management*  
— prezenční a kombinovaná forma studia

Doktorský studijní program

• Multimédia a design
 — prezenční a kombinovaná forma studia

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz
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|  P  |   Prezenční forma   |  K  |   Kombinovaná forma  |  *výuka v anglickém jazyce (placená forma)

Zajímají tě finance, účetnictví, daně či ekonomika? 
Chceš být výkonným manažerem, průmyslovým 
inženýrem či rovnou ředitelem firmy? Anebo se 
chceš směle pustit do vlastního podnikání?

Ať už je to jakkoli, studium u nás tě bude bavit.

fame.utb

Načti QR kód a investuj do
své budoucnosti!

 a Studentské náměstí 1532
  686 01 Uherské Hradiště
 v +420 576 035 004
 a studium@flkr.utb.cz
 O www.flkr.utb.cz
	X flkr.utb
 [ flkr.utb

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Svět je plný mimořádných událostí a více než kdy jindy potřebuje kvalitní krizové manažery 
a bezpečnostní profesionály. Proto jsme tu my – Fakulta logistiky a krizového řízení Univer-
zity Tomáše Bati. Už přes 15 let připravujeme profíky, kteří dokáží řešit problémy a neleknou 
se žádné výzvy. Nabízíme mimořádné obory, díky kterým najdou naši absolventi uplatnění 
v praxi v ČR i po celém světě.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY:
•  Aplikovaná logistika
•  Ochrana obyvatelstva
•  Management rizik
•  Environmentální bezpečnost

Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2023

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz Veterinářství www.prigo.cz

http://fame.utb.cz
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Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno

 a Palackého tř. 1946/1
  612 42 Brno-Královo Pole
 v +420 541 562 796 
 a fvhe@vfu.cz 
 O fvhe.vfu.cz 

•  Staň se odborníkem v oblasti veterinární medicíny, kvality 
a bezpečnosti potravin a pokrmů, veterinárních aspektů 
gastronomie nebo veterinární ochrany veřejného zdraví. Za-
jímá tě životní prostředí a ekologie? Nebo se chceš zabývat 
ochranou a welfare zvířat? 

•  Nabízíme Ti studium v moderních posluchárnách, cvičebnách 
a laboratořích v atraktivním areálu univerzitního kampusu 
v centru Brna. 

•  Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERASMUS+ 
a vnitřní mobilitní agentury, tvůrčí a vědeckou činnost aj. 

STUDIJNÍ PROGRAMY:
•  magisterský (MVDr.): Veterinární hygiena a ekologie
•  bakalářský a navazující magisterský (Bc., Mgr.):  

Veterinární ochrana veřejného zdraví  
Bezpečnost a kvalita potravin 

 Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v  gastronomii  
Ochrana zvířat a welfare

 Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí (od září 2023)

Den otevřených dveří: 14. 4. 2023 (pouze online)
Deadline přihlášek ke studiu: 30. 4. 2023

V zářijovém čísle časopisu Kam Po Maturitě  

si přečtete:
• Jak vybrat VŠ

• Co ohlídat v maturitním roce

• Přijímací řízení 2024

• Prezentace nejdůležitějších  

  VŠ, VOŠ a jazykových škol  

  z celé republiky 

Stahujte a prohlížejte zdarma 

www.Casopis.KamPoMaturite.cz

Sociální práce www.prigo.cz
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APLIKOVANÁ INFORMATIKA

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

CESTOVNÍ RUCH FINANCE A ŘÍZENÍ

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA

PREZENČNĚ  
I KOMBINOVANĚ

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PÉČE

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ  

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

www.vspj.cz/eprihlaska

STUDIUM
PLNÉ PRAXE

Sociální práce www.prigo.cz

http://www.vspj.cz


Dlouhodobé praxe, zahraniční stáže, moderní 
technologie… VŠTE je ideální volbou pro 
studenty, kteří chtějí něčeho dosáhnout
Na VŠTE nejsme jen čísla. Tato slova můžete často slýchat z úst studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Není to jen 
prázdná fráze, ale něco, za čím si skutečně stojí. Někteří z nich se dokonce nebojí označit atmosféru na škole za rodinnou. Že vás studium v takovém 
prostředí láká? Pak se můžete přihlásit do přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024.

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, větši-
na odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá 
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkuše-
ností. Není dokonce nic neobvyklého, že se z ní mnohdy stane přímo 
zaměstnání. A to i kolikrát ve skutečně lukrativních firmách, ostatně 
VŠTE spolupracuje s více než tisícovkou firem v rámci celé republiky. 
Pro studenta bezesporu vykročení tou správnou nohou.
A když zmiňujeme vykročení… To může vést i do zahraničí! 

Praxi je možné si plnit například v Řecku, v Portugalsku, v Belgii nebo  
na Kanárských ostrovech. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytu-
je svým studentům stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat 
strojírenství, pozemní stavby, logistiku, podnikovou ekonomiku nebo 
třeba znalectví? A to přímo v krásné jihočeské metropoli? Jste na 
správné adrese!

vstecb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NA VŠTE SE UŽ PŘI STUDIU MŮŽEŠ
ZAPOJIT DO PROJEKTŮ, KTERÉ MĚNÍ SVĚT. 

BUĎ U TOHO. ZMĚŇ S NÁMI SVĚT.

SPOLEČNĚ
MĚNÍME SVĚT

vstecb.cz

http://www.vstecb.cz
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vstecb.cz

fav.zcu.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A SPECIALIZACE

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství 
Geomatika 
Informační systémy 
Počítačové vědy
Výpočetní technika 
Softwarové inženýrství
Automatické řízení a robotika
Umělá inteligence a automatizace
Matematika a finanční studia
Matematika a její aplikace 
Počítačové modelování v mechanice 
Stavební inženýrství - pozemní stavby

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

STUDIUM PRO BUDOUCNOST

Přihlášku do bakalářských studijních programů lze podávat do 30. 4. 2023.

http://www.vstecb.cz
http://fav.zcu.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ

 a Smetanova 266
  755 01 Vsetín
 v +420 605 292 877
  +420 733 120 084
 a info@huni.cz
 O www.huni.cz
	X Fakulta společenských  
  studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské kombinované studium oboru: 
• PSYCHOLOGIE Absolvent/ka bakalářského studia je na základě získaných znalostí připraven/a pro práci v  orgánech 
státní správy, v oblasti sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve vý-
zkumných odděleních. 
A tříleté bakalářské kombinované studium v pedagogických studijních oborech: 
• SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprá-
vy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných 
zařízeních apod. 
• TRANSKULTURNÍ EDUKACE Absolvent/ka je připraven/a pro práci v institucích na úrovni státní správy a samosprávy, 
v cizinecké policii, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních, vzdělávacích 
a výchovných zařízeních a v oblasti prevence. 
• ANDRAGOGIKA Absolvent/ka studia se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista,
pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách,
a to v neziskové i komerční sféře. 
• 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.). 
• INFORMATIKA V PEDAGOGICE Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci ve školách 
a dalších pedagogických zařízeních při správě školní počítačové sítě a prostředků ICT.
Informace k přijímacímu řízení a termíny dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách fakulty www.huni.cz.

Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

PRIGO Vysoká škola

 a Vítězslava Nezvala 801/1
  736 01 Havířov
 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 v +420 800 800 404
 a vs@prigo.cz
 O www.prigo.cz

Vysoká škola PRIGO poskytuje ekonomické 
vzdělání v  bakalářských (Bc.) a navazujících 
magisterských (Ing.) studijních programech
•  Ekonomika a management
•  Manažerská ekonomie
•  Hospodářská politika a správa 
•  Každý student obdrží iPad
•  Sociální stipendium  pro talentované studenty
•  Prospěchová a vědecká stipendia
•  Studium v českém a anglickém jazyce
•  Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
•  Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+ 
•  Competences for Master’s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí. V průběhu 

bakalářského studia (Bc.) vás připravíme pro přijímací zkoušky a studium v magisterských studijních 
programech na prestižních zahraničních univerzitách. 

Vysoká škola PRIGO nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň 
základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, 
Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

CEVRO Institut, z.ú.
Další informace najdete na straně 25.
v+420 221 506 700 
O www.cevroinstitut.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Další informace najdete na straně 26.
C +420 274 815 044  O www.mup.cz

Unicorn University
Další informace najdete na straně 19.
v+420 221 400 886  
O www.unicornuniversity.net

•  Přihlášky obvykle do podzimu
•  Vysoká šance na přijetí

•  Většinou se platí školné
•  Individuálnější přístup ke studentům

•  Až na výjimky akreditace  
mimo regulovaná povolání

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Další informace najdete na straně 2 a 23.
C +420 245 010 245  O www.vsem.cz

Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz



 

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ

VSTUP DO SVĚTA IT 
A BUSINESSU

www.unicornuniversity.net

Život po maturitě teprve začíná,  
odstartuj ho správným směrem. Přihlas se  

a udělej první krok za lepší budoucností.

●  Špičkoví odborníci ve všech odvětví
●  Napojení na prestižní firmy

●  Diplom uznávaný v EU

Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz

http://www.unicornuniversity.net


http://www.unyp.cz
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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 média (dvojí diplom)
– Public Relations
– Media marketing
– Multimediální žurnalistika
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
– Diplomacie & mezinárodní právo
– Studium konfliktů a bezpečnosti
– Globální správa a vládnutí
•  Psychologie (dvojí diplom)
•  Informační technologie
•  Anglický jazyk a literatura
•  Vývoj dítěte
•  Politologie
•  Umění digitálních médií 

Evropské bakalářské programy
University of New York in Prague
•  Obchodní administrativa
 
 
 
 

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
• Management
• Marketing
• Finance
• Podnikání
• Global Business Services
•  Kurz Coaching and Mentoring  

(akreditace EMCC)

Magisterské programy
Akreditace: MŠMT
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program
v koordinaci s University of Bolton
• Ph.D. na základě výzkumu

Akreditace a členství
Programy UNYP jsou akreditovány:
•  MŠMT – Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR
•  IACBE – Mezinárodním shromážděním 

kolegia pro obchodní vzdělávání 
(International Accreditation Council for 
Business Education)

•  BAC – Britskou akreditační radou 
(British Accreditation Council for 
Independent Further and Higher 
Education)

• CAMBAS – Českou asociací MBA škol
•  EFMD Global  – European Foundation 

for Management Development

University of New York in Prague

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 prestižní, akreditované studijní programy ve spo-
lupráci 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
Akademické i odborné zázemí na UNYPu zajišťuje více než 125 lektorů ze Spojených 
států, Velké Británie a dalších více než 30 zemí světa. Mezinárodně uznávaní a 
zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, studenty podporují 
v kritickém a analytickém myšlení a co nejaktivnější participaci na výuce. Snaží 
se studentům pomáhat hledat a používat kreativní a inovativní přístupy k řešení 
problémů a připravit je na úspěšnou kariéru na stále rychleji se měnícím pracovním 
trhu 21. století. V současné době na UNYPu studuje přibližně 800 studentů z více 
než 60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní multikulturní atmosféru. 
Různorodé studijní prostředí odráží komplexitu dnešní doby a dělá z UNYPu jednu 
z nejzajímavějších vzdělávacích institucí v ČR.

Výhody studia
•  Akreditované americké a evropské studijní programy
•  Všechny programy vyučovány v angličtině
•  Dual 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
• Kariérní poradenství
•  Nový moderní kampus v centru Prahy
• Technické vybavení na vysoké úrovni
•  Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

 a Londýnská 41
  120 00 Praha 2
 v +420 224 221 261
 a admissions@unyp.cz
 O www.unyp.cz
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–  Finance
–  Marketing
–  Lidské zdroje
–  Sportovní 

management

–  Podnikání
–  Datová 

analytika
–  Behaviorální 

ekonomika

http://www.unyp.cz


Kompletní seznam a zaměření naleznete na webu

www.ambis.cz

Studujte Bc., Ing. a Mgr. obory na vysoké škole Ambis 
a zajistěte si manažerskou pozici.

„Jako absolventka Ambis musím nejvíce ocenit, že získané znalosti ze studia mohu 
reálně využít v rámci svého zaměstnání v bankovním sektoru. Výuka byla vždy 
vedena odborníky, kteří nás učili věci, které znali z praxe.“
- Simona, Ekonomika a management podniku

„Škola mě zaujala již od samého začátku svým přátelským přístupem. Přijímací řízení 
bylo rychlé a pohodové, vždy jsem dostal odpověď na své otázky. Samotné studium 
se nese ve stejném duchu. Výuku navíc vedou odborníci z praxe a já tak nemám 
strach o své budoucí uplatnění.“
- Jakub, Marketingová komunikace

Praha
Brno Kombinované

Bc., Ing.
Mgr.

Pob TitulyStudium

Bez matiky od 31 900 Kč na semestr

Bezpečnostní management
Kriminalistika a kriminologie
Kybernetická bezpečnost
Právo a bezpečnost

Mgr. Bc.

od 25 900 Kč na semestr

Ekonomika a management 
Manažerská psychologie
Marketing a brand management
Sportovní managementBc.Ing.

Bez matiky od 28 900 Kč na semestr

Marketingová komunikace
Digitální marketing a komunikace
Média a PR
Kreativní marketing

Bc.

od 25 900 Kč na semestr

Management hotelnictví a cestovního ruchu
Gastronomie
Letecká doprava
Cestovní kanceláře a agenturyBc.Ing.

Bez matiky od 24 900 Kč na semestr

Veřejná politika
Bezpečnostní a kriminální politika
Politologie a sociologie
Management inovací

Bc.

http://www.ambis.cz


Zaměření, která tě baví od 20.000 Kč / rok!

MARKETING A REKLAMA

Lidské zdroje 
Personální marketing
Řízení lidských zdrojů
Trendy v lidských zdrojích
Interkulturní leadership
Gender management
Diverzity management
Performance management
Strategické řízení lidských zdrojů
Komunikace v managementu

LIDSKÉ ZDROJE

PSYCHOLOGIE 
A SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ

Administrativa a management
Mezinárodní management
Management veřejné správy
Právo v manažerské praxi
Management změn
Management sociálních služeb
Neziskové organizace
Logistika
 

MANAGEMENT

STUDIUM

Reklama a PR
Influencer marketing
Event management
Sportovní marketing a management
Sociální média
Audiovizuální komunikace
Internetový obchod
Zákazník 4.0

ŘÍZENÍ PODNIKU
Ekonomika a řízení podniku
Ekonomické prostředí
Krizové řízení
Řízení projektu
Právo v manažerské praxi
Daně a daňová politika
Finanční management
Investiční rozhodování
Kryptoměny
Průmysl 4.0

INOVACE 
A UDRŽITELNOST

www.vsem.cz

Seberozvoj a rozvoj světa
Ekonomické a sociální inovace
Informační management
Udržitelný rozvoj a podnikání
Business Intelligence
Manažerská informační technologie

Psychologie rozvoje
Manažerská psychologie
Profesní a osobnostní rozvoj
Komunikace a vystupování

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
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http://www.vsem.cz
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Studujte tam, kde je na vás studium vidět 
Přivřete oči a představte si sami sebe v budoucím světě. Jaká v něm bude vaše role, co budete 
umět a budou vám tyto znalosti v rychle se vyvíjejícím světě k něčemu? Do čeho se tedy po 
maturitě pustit, aby to mělo pro vaše uplatnění opravdový smysl. Podívejte se kolem sebe a 
možná zahlédnete školu, která se právě v těchto dnech stává jednou z největších soukromých 
univerzit v České republice. Ano, mluvíme o Panevropské univerzitě, ve které se spojily dvě 
silné vysoké školy - Vysoká škola obchodní v Praze a Vysoká škola podnikání a práva. Jejím 
klíčovým přívlastkem je označení profesní univerzita, místo, kde se starají především o odpovědi 
na otázku, kterou jsme si položili na začátku, jaké bude vaše praktické uplatnění v budoucnosti. 
Každý z nás má svůj vlastní potenciál pro rychle běžící měnící se svět, jehož jsme součástí. Škola 
představuje takový kouzelný žebřík, který dovolí každému, aby vystoupal trochu výš a rozhlédl 
se kolem sebe v okamžiku, kdy skutečně může zahlédnout svoji vlastní, konkrétní životní cestu.
Informace o studijních programech 
FAKULTA: Vysoká škola podnikání a práva
Bakalářské studium (Bc.):
Podnikání a management    - www.fajnpodnikani.cz 
Obchodní a marketingový management  - www.obchodnimanagement.cz 
Finanční řízení     - www.senzaucetnictvi.cz 
Účetnictví, Daně, Controlling   - www.senzaucetnictvi.cz 
Právo v aplikační praxi    - www.bezvapravo.cz 
Marketingové komunikace   - www.bozskyobor.cz 
Bezpečnostní studia    - www.vysokabezpecnost.cz 

FAKULTA: Vysoká škola obchodní
Bakalářské studium (Bc.):
Cestovní ruch a turismus -  www.cestovanijecool.cz 
Provoz a řízení letecké dopravy   -   www.tadyjsemkapitan.cz
Letový provoz  -  www.zijuvoblacich.cz  
Provoz a řízení letecké dopravy – Bezpilotní letecké systémy - drony  
 -  www.dronmaster.cz 
Lokální a globální ekonomika  -  www.ma-vlast.cz 
Digitální ekonomika a společnost  -  www.studuj4-0.cz 
Řízení lidských zdrojů  -  www.superleader.cz
Navazující magisterské studium (Ing:) 
Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch
Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika
Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků
Profesně orientované studium (MBA):
Digitální makléř s MBA (Bc. + MBA)
Průvodce v cestovním ruchu s MBA (Bc. + MBA)
MBA REALITY (MBA)
Termíny dnů otevřených dveří v roce 2023 v Praze a Ostravě: 
17. 5., 14. 6., 30. 8. a 13. 9. 2023 vždy od 16.00 hod. v Praze na 
Spálené ul. 76/14 a v Ostravě na Michálkovické ul. 1810/181.
Nevyhovují vám navržené termíny? 
Zavolejte nám na bezplatnou linku 810 888 500 a domluvte si u nás 
termín individuální návštěvy. 
Pro další instrukce navštivte stránky univerzity:  
www.peuni.cz 
Zamávejte současnému světu a usmějte se na ten, který právě 
teď letí přímo k vám.  
STUDUJTE PROFESNÍ UNIVERZITU.

 a Spálená 76/14
  110 00 Praha 1 – Nové  
  Město
 v 800 555 808
 a info@peuni.cz,  
  fakultavso@peuni.cz,  
  fakultavspp@peuni.cz
 O www.peuni.cz

 a PRAHA:  
  Spálená 76/14 
  110 00 Praha 1 – Nové  
  Město

 a OSTRAVA:  
  Michálkovická 1810  
  710 00 Ostrava – Slezská  
  Ostrava

Panevropská univerzita, a.s.

Navazující magisterské studium (Ing: a Mgr.) 
Podnikání a management
Marketingové komunikace
Obchodněprávní studia

Doktorské studium (Ph.D.): 
Podnikání a management 

Profesně orientované studium (MBA):
Profesionální MBA pro manažery a podnikatele
Management velení

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz Veterinářství www.prigo.cz

http://www.peuni.cz
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POLITOLOGIE
EKONOMIE
BEZPEČNOST

MANAGEMENT

PRÁVO
BAKALÁŘSKÉ  A  NAVAZUJÍCÍ
MAGISTERSKÉ  STUDIUM 

/ v prezenční i v kombinované formě /

Praha / Český Krumlov
www.cevroinstitut.cz 

Vysoká škola,
kam se budete

těšit!
Přihláška
ke studiu 

ZDARMA

studijni@vsci.cz
tel.: +420 221 506 706-7         

SCHOLARSHIPS  UP TO 100 %!
APPLY BY 30 APRIL

EXPERIENCE 
AN INTERNATIONAL  
EDUCATION IN PRAGUE!

www.pcu.cz 

GET IN TOUCH NOW 
AND START SEPTEMBER OR FEBRUARY!

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz Veterinářství www.prigo.cz

http://www.pcu.cz
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Studujte Mezinárodní obchod
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
akademik

Sociální práce www.prigo.cz Obecně právní činnost www.prigo.cz

http://www.adi.cz
http://www.mup.cz
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Ekonomické
• Finance 
• Ekonomika a management 
• Regionální rozvoj a veřejná správa

Právně – ekonomické 
• Právo v podnikání 

Mediálně – ekonomické
• Marketingová komunikace 

Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalistika a forenzní disciplíny

Informatické
• Aplikovaná informatika 

STUDIJNÍ PROGRAMY  Bc. | Mgr. | Ing. | Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
www.vsfs.cz

vskk.cz

Jedna škola,
stovky příležitostí
v kreativním 
průmyslu
Dny otevřených dveří: 
22. 4., 8. 6., 7. 9. 2023

VYSOKÁ
ŠKOLA
KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

reklama
art

director
vlastní 

business

redaktor

Sociální práce www.prigo.cz Obecně právní činnost www.prigo.cz

http://www.vsfs.cz
http://www.vskk.cz
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Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium 
zdravotnických nelékařských programů. 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 programů 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 programů:
•  Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
•  Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinované)
•  Fyzioterapie (prezenční)
•  Porodní asistence (prezenční)

Proč studovat na Vysoké škole zdravotnické?
•  100 % garance uplatnění na trhu práce 
•  individuální přístup ke studentům
•  propojení teoretické výuky s odbornou praxí
•  získávání profesních kvalifikací již v průběhu 

studia
•  výuka zajišťována renomovanými specialisty

Přijímací řízení: 
1. kolo   6. června 2023 (podání přihlášek do 30. dubna 2023)
2. kolo   5. září 2023 (podání přihlášek do 27. srpna 2023)

 a Duškova 7   
  150 00 Praha 5
 v +420 210 082 418
 m +420 257 316 787
 a info@vszdrav.cz
 O www.vszdrav.cz
	X vszdrav

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Váháte mezi VŠ a VOŠ?

•  Podrobný adresář všech VOŠ v republice

•  Najděte si ten správný obor

•  Přijímací řízení, školné a další informace

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz

http://www.vyssiodborneskoly.com
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Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

•  Denní a kombinovaná forma vzdělání
•  Stipendijní programy
•  Individuální studijní plán
•  Projekt První kariéra
•  Projekt Aktivní rodič
•  Trenérské vzdělávání
•  Návaznost na VŠFS – titul Bc.

 a Zátopkova 100/2
  160 17 Praha 6
 v +420 233 017 315
  +420 734 358 231
 a vos.study@cuscz.cz
  szabo@cuscz.cz
 O www.vos-cus.cz
	X voscus
	[ voscus

„Studuj pod křídly největší  
sportovní organizace v ČR“ obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

Management sportu

obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

PRIGO Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech
•  Předškolní a mimoškolní pedagogika 

(Ostrava, Olomouc, Havířov, Šumperk, 
Bruntál, Nový Jičín)

•  Veterinářství (Ostrava, Olomouc)
•  Diplomovaná všeobecná sestra (Havířov)
•  Diplomovaná dětská sestra (Havířov)
•  Sociální práce (Olomouc)
•  Obecně právní činnost (Ostrava)

 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 a Blažejské nám. 9/84
  779 00 Olomouc
 v +420 800 888 989
 a vos@prigo.cz
 O www.prigo.cz

Kam po maturitě:
 na vyšší odbornou školu

Ve školním roce 2020/2021 studovalo na 156 VOŠ 18 tisíc studentů. Nejčastěji uchazeči 
vyhledávali zdravotnické, pedagogické a technické obory. Školné se platí i na školách zřizo-
vaných 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 2020, www.msmt.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz

•  Denní i kombinovaná forma 
studia

•  Možnost pokračování studia 
na sesterské vysoké škole

•  Každý student oboru 
Diplomovaná všeobecná 
a Diplomovaná dětská 
sestra obdrží iPad zdarma!

•  Praxe
•  Titul DiS.
•  Erasmus+
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Připravíme tě
na práci ve
ZDRAVOTNICTVÍ.
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaná všeobecná sestra

WWW.SKOLAMEDEA.CZ/STUDUJUNAS/

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz

http://akademiemichael.cz
http://www.skolamedea.cz/studujunas/
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Přihlašujte se již nyní na 
info@farmarskaskola.cz 

Nový ročník otevíráme 
v září 2023, uzávěrka přihlášek 
je 31. května 2023.

Obor Ekologické zemědělství 
                    – studium v praxi

DENNÍ 
STUDIUM

KOMBINOVANÉ 
STUDIUM

DÁLKOVÉ 
STUDIUM

VÍCE NA
WEBU: 

www.farmarskaskola.cz

„Řemeslo se 
učíme tím, že 
ho děláme.“

...sociální pracovník, 
sociální pracovník ve veřejné 

správě, asistent pedagoga, 
interkulturní pracovník, komunitní 

pracovník, casemanager               
pro sociální služby...

Sociální 
práce

Sociální
pedagogika

3 rokykombinovanédenní

diplomovaný 

specialista

Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Vaše vstupenka do profese...

❶ Grafický design
❷ Motion design
❸ Produktový design
❹ Game design

Vyberte si ze 4 zaměření:

Scholastika Vyšší odborná škola
Vizuální komunikace s.r.o.

Den otevřených dveří
10. 5. 2023, 16–19 hod. (prezenčně)
17. 5. 2023, 17–19 hod. (online)

Přihlášky do 31. 5. 2023

Přijímací pohovory
12.–16. 6. 2023

Více o studiu www.scholastika.cz @scholastikapraha

Místo, kde začíná tvůj příběh designéra

Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz Veterinářství www.prigo.cz

http://www.farmarskaskola.cz
http://www.vossp.cz
http://www.scholastika.cz
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Studium sociální práce v Brně
Nabízíme tříleté denní studium sociální práce na VOŠ.

• vstřícné a rodinné prostředí malé školy
• velké množství odborné praxe
• studentský život přímo v centru Brna
• zkušený a přátelský tým vyučujících

Všechny informace a linky na naše sociální sítě:

vos.eabrno.cz

Denní i dálková forma vzdělávání

VOŠ – vzdělávací programy 

� 82-41-N/21 Produktový design

� 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti

� 65-43-N/01 Cestovní ruch

� 75-32-N/01 Sociální práce

� 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

� 26-47-N/04 Informační technologie

� 26-41-N/10 Aplikovaná elektrotechnika

� 23-41-N/08 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

� 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

� 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti

Vzdělávání zakončené absolutoriem s titulem DiS. – diplomovaný specialista
Ve zkráceném studiu lze na vybraných VŠ získat titul Bc.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO 1. KOLO přijímacího řízení do 31. 5.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO 2. KOLO přijímacího řízení do 31. 7. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: LEDEN a LISTOPAD, nebo kdykoliv po domluvě

www.skolavdf.cz

Všechno
najdeš na webu

načti QR kód
Pro další info

Denní forma vzdělávání

Kč

šk
olné / rok 2000
5000

Kč

šk
olné / rok 2500
3000

� 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Kombinovaná forma vzdělávání

+420 778 538 686 – Jitka Nagyová

Sociální práce www.prigo.cz Obecně právní činnost www.prigo.cz

http://www.pajdak.cz
http://vos.eabrno.cz
http://www.skolavdf.cz
http://www.orangefactory.cz
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AGEL Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
•  studuj v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově
•  53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra
•  nabízíme tříleté denní nebo tříapůlleté  

kombinované studium 
•  termín podání přihlášky do 31. 5. 2023
PROČ STUDOVAT U NÁS?
•  jistota zaměstnání po dokončení studia  

i v jeho průběhu
•  rozsáhlý stipendijní program s kratší dobou 

závazku než u jiných programů na trhu
•  nadstandardní praxe v rozsáhlé síti 

zdravotnických zařízení skupiny AGEL
• nová škola s moderní technikou 
• výše školného 2 000 Kč / půl rok 

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

• pro denní i kombinovanou formu studia
• délka závazku 3 roky 
• výše stipendia od 4 500 Kč

 a Antošovická 107/55
  711 00 Ostrava-Koblov
 a Slovenská 1911/1
  737 01 Český Těšín
 a náměstí Přerovského  
  povstání 2804/2
  750 02 Přerov
 v +420 720 967 901
 a info@szs.agel.cz
 O szs.agel.cz 
	X @zdravkaAGEL

Vyšší odborná škola Brno

 a Kotlářská 9
  611 53 Brno
 v  +420 518 632 415
 n Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.
 a semeradova@oabrno.cz
 O www.oabrno.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: 
EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST, 68-41-N/03
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2023.

Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí poplatek. 
Po absolvování možnost zkráceného bakalářského studia na Mendelově univerzitě v Brně 
a Vysoké škole Sting, o. p. s..

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

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2023.

Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí poplatek.

 a nám. T. G. Masaryka 788
  390 02 Tábor
 v +420 398 998 832
 a info@szestabor.cz
 O www.szestabor.cz

Vzdělávací program:  
PÉČE O KRAJINU
Zaměření: 
•  Pozemkové úpravy a ekologie krajiny
•  Zemědělské technologie a stavby v krajině
•  Pozemkové úpravy a zemědělské technologie

Vybrané studijní předměty: Ochrana životního prostředí, Ekologie, Pozemkové úpravy, 
Pedologie, Geodézie, Biotechnologie, Projektování na počítači – CAD, Geografické 
informační systémy, Dendrologie, Vodní plochy v krajině, Odborná praxe.

Navštiv nás a rozhodni se správně.  
DiS. – budoucnost jsi Ty.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor,  
Náměstí T. G. Masaryka 788

Sociální práce www.prigo.cz Obecně právní činnost www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

 a 5. května 51
  140 00 Praha 4
 v +420 244 105 001
 a sekretariat@ 
  szs5kvetna.cz
  studijni@szs5kvetna.cz
 O www.zdravotnicka 
  skola5kvetna.cz

Obory studia pro školní rok 2023/2024:
•  Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma vzdělávání – délka studia 

3 roky

•  Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 
3 roky, kombinovaná forma vzdělávání – délka studia 3,5 roku

•  Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.

Studium je zakončeno absolutoriem.

Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

 a Hybešova 53
  680 01 Boskovice
 v +420 511 123 101
 a skola@vassboskovice.cz
 O www.vosass.boskovice.cz

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
43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT

Svým pojetím a moderním zázemím splňuje požadavky kladené na absolventy tohoto typu 
studia, umožňuje jim uplatnit se na trhu pracovních sil u nás i v ostatních zemích EU.

Přihlášky: do 31. 5. 2023 Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

 a Koterovská 85
  326 00 Plzeň
 v +420 377 418 111 
 m +420 377 418 013
 a vos@spseplzen.cz
 O vos.spseplzen.cz

Obory studia  
pro školní rok 
2023/24:
•  Provoz 

a ekonomika 
dopravy

•  Marketing
•  Informatika ve 

firemní praxi
•  Správce 

počítačových sítí 
pro malé a střední 
organizace

•  Internet věcí

•  Studium je zakončeno 
absolutoriem, titul DiS

•  Denní forma studia

•  Velký podíl praxe, spolupráce 
s nejlepšími firmami

•  Flexibilita, skvělé uplatnění

•  Školné 3.000,- Kč na rok  
ve dvou splátkách

Sejdeme se v prváku!

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz Ekonomika a management ZDARMA – iPad www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola – Akademická aliance

 a Michálkovická 1810/181
  710 00 Ostrava – Slezská  
  Ostrava
 v +420 595 228 161
  +420 595 228 162
  +420 721 313 090
 a sekretariat@svosp.cz
 O www.svosp.cz

Studijní obor 
ŘÍZENÍ MALÉHO  
A STŘEDNÍHO PODNIKU
•  Prakticky zaměřené studium bez matematiky
•  Souvislá čtyřměsíční odborná praxe ve vybra-

ných firmách
•  Kvalitní příprava pro trh práce a další  vzdělávání 

na vysoké škole
•  Denní i dálková forma
•  První rok studia bez školného
•  Ve spolupráci s Panevropskou univerzitou, fakultou VŠPP, možnost získání dvou titulů 

DiS. a Bc. zkráceně již za 4 roky.
•  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

 a Palachova 35
  400 01 Ústí nad Labem
 v +420 474 778 110
 a studodd@szsvzs.cz
 O www.szsvzs.cz

Obory vzdělávání od 1. 9. 2023 – pro absolventy SŠ s maturitou

TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM
•  Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinovaná
•  Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
•  Diplomovaný zdravotní laborant – kombinovaná
•  Diplomovaný zubní technik – denní
•  Diplomovaná dětská sestra – kombinovaná

TŘÍ A PŮL LETÉ KOMBINOVANÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ
•  Diplomovaná všeobecná sestra

Termín podání přihlášek:

1. termín – do 31. května 2023
2. termín – do 9. srpna 2023

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

 a Karlova 111
  397 01 Písek
 v +420 382 212 819
 a skola@vosr.cz
 O www.vosr.cz

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 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.

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz Ekonomika a management ZDARMA – iPad www.prigo.cz
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 a Novovysočanská 280/48
  190 00 Praha 9
 v +420 241 080 311
 a sekretariat@vosis.cz
 O www.vosis.cz

Studiem na naší VOŠ získáte stovky hodin odborné praxe ve významných podnicích 
a společnostech. Odborná praxe může také probíhat v rámci odborných stáží v zahraničí.  
Je kladen důraz na kvalitní jazykové vzdělání.

Informační management (72-41-N/01)  
Informační média a služby (72-41-N/03)
Interaktivní grafika a vizualizace (26-47-N/20)
Přenosové a síťové technologie (26-47-N/09) 
Zabezpečovací technika a bezpečnostní 
technologie (26-47-N/17)  

Typ studia: Denní 

Školné je 2.500 Kč nebo 3.000 Kč dle 
vzdělávacího programu.

Přihlášky: 1. kolo do 31. 5. 2023

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  
elektrotechniky, multimedií a informatiky

Hospodářská politika a správa ZDARMA – iPad www.prigo.cz Manažerská ekonomie ZDARMA – iPad www.prigo.cz

Připravte se na  
PŘIJÍMAČKY

Počet míst je omezen,  
hlaste se co nejdříve na:

Nulté (celoroční)  
kurzy

Psychologie
Lékařské fakulty

Právo
Žurnalistika

Policejní akademie

Kratší 
kurzy
Fyzika 

Biologie
Chemie

Matematika
OSP, ZSV, TSP

Zahájení říjen
Víkend nebo všední den
Prezenční (Praha, Brno, 
Ostrava) i online kurzy

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

 a Mendelova 131
  256 01 Benešov
 v +420 317 723 571
 a info@zemsbn.cz
 O www.zemsbn.cz
	X zemsbn
	[ zemedelka_benesov

VETERINÁRNÍ ASISTENT – tříleté denní studium, 
jediné v ČR
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ – tříleté denní studium

Proč k nám?

•  Nabízíme v ČR unikátní studijní obory
•  Máme individuální přístup ke každému 

studentovi
•  Vysíláme studenty na půlroční zahraniční stáž 

v rámci programu Erasmus +
•  Dáváme možnost získat certifikaci z odborných 

kurzů již během studia
•  Školné jen 4000,- Kč ročně
•  Titul DiS. – Diplomovaný specialista

Důležité termíny:

•  Dny otevřených dveří — 11. 4. | 17. 4. | 4. 5. |  
15. 6. | 14. 9. 2023

•  Přihlášky ke studiu nejpozději do 31. 10. 2023 Veškeré informace získáte na www.zemsbn.cz
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 a Resslova 440
  387 01 Volyně
 v +420 383 372 817
  +420 383 457 010
 a skola@volyne.cz
 O www.vos.volyne.cz

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu
a veřejnosprávních studií, s. r. o. Plzeň

 a Ledecká 35
  323 21 Plzeň
 v +420 377 534 450
 a info@vosplzen.cz
 O www.vosplzen.cz

Denní studium:
•  Cestovní ruch
•  Diplomovaný zubní technik
•  Management sportovních aktivit

Kombinované studium:
•  Diplomovaná dentální hygienistka

Denní a kombinované studium:
•  Bezpečnost obyvatelstva
•  Diplomovaný oční optik
•  Sociální práce
•  Systémový administrátor IT
•  Veřejná správa

Bližší informace na www.vosplzen.cz

 a Přemysla  
  Otakara II. 938
  286 14 Čáslav
 v +420 327 312 611
  +420 739 053 610
 a sekretar 
  @sps-caslav.cz
 O www.sps-caslav.cz

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

Forma studia:  
tříleté denní, tříleté kombinované studium
Škola poskytuje služby vlastní jídelny, domova  
mládeže a školní knihovny.
Den otevřených dveří: 17. 4. 2023 — 14:00 — 16:30 hod.

Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

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 ba-
kalářských programů TU Zvolen „Tvorba a konstrukce 
nábytku“ a „Dřevěné stavby“.
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma 3 roky
Roční školné 3 000 Kč
Ubytování je součástí školy a stravování  
je smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo – 31. května 2023,
2. kolo – 15. srpna 2023

 a Riegrova 1403
  508 01 Hořice
 v +420 493 623 021
 a info@gozhorice.cz
 O www.zaghorice.cz

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední
škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní studium — tříleté

•  Studium ukončeno absolutoriem,  
profesní titul, DiS.

•  Bez přijímacích zkoušek
•  4 měsíce odborné praxe během studia
•  Vyučování formou projektů
•  Pravidelné exkurze

Osobní návštěvu lze sjednat  
na uvedených kontaktech.

www.studujcaritas.cz
přihlášky do 30. dubna

Chcete umět řešit malé 
i velké pohromy?

• 1 studium, 2 tituly - propojení profesního 
 a univerzitního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UP
• až 720 hodin praxe v ČR i zahraničí
• důraz na osobní rozvoj a kvalitu
• individuální přístup a přátelská atmosféra

Studujte na Caritas VOŠ sociální v Olomouci 
a staňte se sociálním nebo humanitárním 
pracovníkem!

DiS. + Bc.

 a Dřevnická 1788
  760 01 Zlín
 v +420 605 837 452
 a info@skolaumeni.cz
 O www.skolaumeni.cz

OBORY: UŽITÁ MALBA

SOCHAŘSKÁ TVORBA

GRAFICKÁ TVORBA

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Forma: tříleté denní studium

Školné: 1500,- Kč/měsíc

Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2023

Termín příjímacího řízení pro Hudebně  
dramatický obor 11. 6. 2023

Termín příjímacího řízení pro výtvarné  
obory: 12. 6. 2023

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

 a Salmovská 8
  120 00 Praha 2
 v +420 211 222 404
  +420 211 222 440
 a jabok@jabok.cz
 O www.jabok.cz

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická 
 a teologická

Vzdělávací program: obor Sociální pedagogika  
a teologie je realizován ve dvou zaměřeních:  
Sociální práce a Speciální pedagogika.
Délka studia: 3 roky (denní i kombinované)
Školné:  denní studium 8 800 Kč
  kombinované studium 13 000 Kč
Přihlášky: 
1. kolo 1. 2. – 21. 5. 2023, 2. kolo 12. 6. – 20. 8. 2023
Přijímací řízení: 
formou ústního pohovoru 
1. kolo 6. 6. 2023, 2. kolo 29. 8. 2023
Den otevřených dveří: 
26. 4. 2023 10–16 hod.
Škola je známá svou přátelskou atmosférou, 
příjemným prostředím a kvalitním vzděláváním 
v oblasti sociální práce. Nabízí ubytování v areálu 
školy v centru Prahy.

Hospodářská politika a správa ZDARMA – iPad www.prigo.cz Manažerská ekonomie ZDARMA – iPad www.prigo.cz

http://www.studujcaritas.cz
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Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

 a Hadovitá 1023/7
  141 00 Praha 4
 v +420 241 482 422
  +420 603 836 149
 a vosherecka 
  @vosherecka.cz
 O www.vosherecka.cz
  www.pidivadlo.cz

 a Karoliny Světlé 135
  280 50 Kolín
 v +420 321 720 236
 a sekretariat 
  @zdravotka.cz
 O www.zdravotka.cz

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT 53-43-N/11 denní forma

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA  
53-41-N/51 denní forma

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
53-41-N/11 kombinovaná forma

Tříleté studium, ukončené absolutoriem,  
absolvent získá titul DiS.

Poplatek: 3 000 Kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(1 000 Kč/měsíc)

 a sady Na Polabí 411
  276 01 Mělník
 v +420 315 636 111
  +420 602 232 333
 a skola@zas-me.cz
 O www.zas-me.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA 

Uplatnění: státní správa, podnikatelská 
sféra (okrasné školkařství, realizace 
sadových úprav a jejich údržba), 
obchod a poradenství, střední stupeň 
projektantské činnosti, školství

Přijímací řízení:
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky 
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu

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: 
Přijímací řízení se uskuteční 14. června 2023.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz, 
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory: 
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního vý-
běru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací 
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mlu-
veného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, 
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

 a Bezručova 1312/17
  360 01 Karlovy Vary
 v +420 354 224 180
 a info@voskv.cz
 O www.voskv.cz

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary

Škola nabízí vyšší odborné studium cestovního 
ruchu v denní formě vzdělávání.

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2, B1, 
začátečnická NJ, SPJ nebo RUJ), široká nabídka 
odbor. a volitel. předmětů.Praxe 20 týdnů.

Uplatnění: podnikatelská a manažerská činnost 
v cest. ruchu.Spolupráce s významnými podniky 
ČR v Karlovarském kraji a jinde.Zahraniční stáže 
ve Španělsku a v SRN.

Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2023

 a Senovážné náměstí 12
  370 01 České Budějovice
 v +420 387 788 117
 a jjenickova@skolacrcb.cz
 O www.skolacrcb.cz

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Nabízí pro absolventy středních škol studijní obor:

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01
Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)

Způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný 
specialista v oboru) 
Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijíma-
cích zkoušek.

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 29. 5. 2023,  
pro 2. kolo 7. 8. 2023

Dny otevřených dveří: 12. 1. 2023 a 9. 2. 2023

Domov mládeže, školní jídelna

Roční školné: 4 000 Kč ve dvou splátkách

Možnost praxe v zahraničí.

 a Tyršova 34
  746 95 Opava
 v +420 736 242 273
 a vos@sshsopava.cz
 O www.sshsopava.cz

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

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
•  65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO  

PROVOZU — denní forma vzdělávání, 3 roky
•  65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ 

TURISTIKY — denní forma vzdělávání, 3 roky
Po úspěšně složeném absolutoriu získají absol-
venti neakademický titul diplomovaný specialista, 
užívaný za jménem ve zkratce ‚DiS.‘.
Připravujeme studenty na výkon náročných 
povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. 
Studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomi-
ky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou 
problematiku právních vztahů v rozsahu daném 
vzdělávacím programem, poznají podstatu a způ-
sob využívání informačních systémů a technologií.

 a Jablonského 333
  170 00 Praha 7
 v +420 266 710 944
 a info@vosonspso.cz
 O www.vosonspso.cz

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

Pro absolventy střední školy s maturitou otevíráme 
ve školním roce 2023/2024

UMĚLECKÝ OBOR

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
82 – 41 – N/08

•  tříletá vyšší odborná škola
•  pouze denní forma studia
•  školné 5000 Kč ročně
•  studium je ukončeno absolutoriem s titulem, DiS.

Přihlášky: do 31. 5. 2023
Přijímací zkoušky: 21. 6. 2023
Možnost prohlídky školy po předchozí domluvě.

 a Masarykova 2033
  580 02 Havlíčkův   
  Brod 
 v +420 569 421 656
 a zdravskol 
  @zdravskolhb.cz 
 O www.zdravskolhb.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Havlíčkův Brod

Pro školní rok 2023/2024
Absolventům středních škol nabízíme obor:

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Kód 53-41-N/1.

•  denní forma 3-leté studium, 2 třídy
•  kombinovaná forma 3,5-leté studium, 2 třídy

Akreditovaný vzdělávací program. Studium je v obou 
formách zakončeno absolutoriem. Školné 3000 Kč za 
rok. Studentům s výborným prospěchem poskytuje-
me slevu. Nabízíme ubytovací služby internátního 
charakteru i služby stravovací. Podmínkou přijetí 
je maturita a zdravotní způsobilost. Absolventi to-
hoto programu jsou připraveni vykonávat povolání 
zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. 

Uzávěrka přihlášek do 31. 05. 2023

Prospěchová a vědecká stipendia www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

 a Štěchovice 4176
  767 01 Kroměříž
 n Kontaktní osoba
  Mgr. Ing. Michal 
  Pospíšil
 v +420 573 334 936
  +420 573 334 936
 O www.potravinarska 
  -skola.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 denní forma,
4 roky kombinovaná forma.
Roční školné: 3 000 Kč
Ubytování a stravování je smluvně zajištěno pro 
všechny studenty. Prohlídka školy je možná kdykoliv 
po předchozí telefonické domluvě. Nabízíme také 
akreditované kurzy a zkoušky profesních kvalifikací 
Sýrař a Mlékař.

OA a Vyšší odborná škola sociální,  
 Ostrava – Mariánské Hory, p. o.

 a Zelená 40A
  702 00 Ostrava
 v +420 596 634 848
  +420 739 436 924
 a voss@voss-ova.cz
 O www.voss-ova.cz

VOŠ sociální Ostrava nabízí studium oboru

75-32-N/.. Sociální práce  
a sociální pedagogika
•  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
Kombinované studium – tříleté
•  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
•  Studium je ukončeno absolutoriem,  

profesní titul DiS.
•  Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. května 2023

 a Husovo nám. 2061/91
  796 01 Prostějov
 v +420 777 733 194
 a sekretariat 
  @skolaspecialistu.cz
 O www.artecon.cz/ 
  prostejov-vos

Staň se specialistou! www.artecon.cz/prostejov-vos

ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o. 

Dny otevřených dveří:
4. 5. 2023  
11. 5. 2023 
18. 5. 2023

Studijní obory:
•  Multimediální tvorba 

v propagaci
•  Personální řízení

 a Na Příkopě 16
  110 00 Praha 1
 v +420 224 094 459
  +420 778 736 242
 a kancelar 
  @skolakrizik.cz
 O www.skolakrizik.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
•  Tříleté denní studium je určeno maturantům 

ze všech typů středních škol.
•  Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotech-

nické střední škole, mohou nastoupit do vyššího 
ročníku.

•  1. kolo přijímacího řízení se koná dne 15. 6. 2023, 
přihlášky do konce května.

•  Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění 
ve všech rmách, které jsou činné v jakékoli oblasti 
elektrotechniky.

 a Smetanova 838
  562 01 Ústí nad Orlicí
 v +420 465 521 292
 a szsuo@szsuo.cz
 O www.szsuo.cz

Přijímá pro školní rok 2023/2024
absolventy středních škol ke studiu oboru
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11
Denní forma studia – 3 roky

Přihlášky ke studiu:
•  1. kolo – do 31. 5. 2023
•  další kola – bude upřesněno na webových  

 stránkách školy 

Roční školné 3000 Kč splatné ve dvou splátkách.
Návštěva školy je možná po telefonické
domluvě kdykoliv

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická
a sociální Ústí nad Orlicí

 a Husova 1302/11
  742 21 Kopřivnice
 v +420 556 833 300
  Jana Špirková, DiS.
 a jana.spirkova@voskop.cz
 O www.voskop.cz

VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání denní 
i dálkovou formou studia:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
STROJÍRENSTVÍ

Přijímací řízení pro oba obory:

Forma Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení
denní 06. 06. 2023 13. 06. 2023
   17. 08. 2023 24. 08. 2023
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru.

dálková 12. 06. 2023 13. 06. 2023
   23. 08. 2023 24. 08. 2023
Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů.

Roční školné: Kč 3 000,-

Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, 
příspěvková organizace

 a Hovorčovická 1281/11
  182 00 Praha 8
  Jana Langerová
 v +420 283 911 561
 a vos@trivis.cz
 O www.trivis.info

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná 
 škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Vzdělávací programy:  62-42-N/01 Prevence kriminality
   62-42-N/02 Krizové řízení
Tříleté studium je zakončené titulem DiS.
Forma studia: denní a kombinované
Dny otevřených dveří: Prohlídka školy je možná 
kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
Uplatnění: Policie ČR, IZS, Celní správa, Vězeňská 
služba, Armáda ČR, Městská policie, bezpečnostní 
služby, státní správa
Příjímací řízení: 1. kolo 28. 6. 2023 a 2. kolo 
28. 8. 2023 (bez přijímacích zkoušek)
Škola má smlouvu se šesti VŠ, kde můžete pokra-
čovat ve studiu stejného vzdělávacího programu 
a získat titul Bc. a Mgr.

•  Stahujte
27 500 prací, 10 000 zdarma, 
platba kartou nebo mobilem 24/7, 
výhodné stahování za kredity

•  Vkládejte
Maturitní otázky, čtenářské deníky,  
slohové práce, referáty, seminárky

•  Vydělejte
Kredity za registraci, stahování vložených 
prací, like na Facebooku, vložení práce 
zdarma nebo přihlášení do redakce. Kre-
dity použijete na stahování dalších prací nebo je 
proplácíme na účet.

Prospěchová a vědecká stipendia www.prigo.cz Sociální stipendium pro talentované studenty www.prigo.cz

http://www.seminarky.cz
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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

Kam po maturitě:
na jazykové 
pomaturitní 

studium

www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium  
angličtiny

učebny: Bítovská 3, Praha 4 
telefon: +420 261 261 638 
e-mail: akcent@akcent.cz

  zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE  
dle dosažené úrovně

 20 hodin angličtiny týdně

 zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR

  50% sleva z poplatku za druhou zkoušku  
v témže školním roce

  jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské 

 

zkoušky

2023
2024

CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU

BOHEMIA INSTITUT
... škola pro život... SPECIALISTA NA POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM

Prožijte báječný a přitom užitečný studijní rok po střední škole!
Jazykové dovednosti jsou nejvíce podceňovaným klíčem k úspěchu. Naučit se cizí jazyk je snazší než si mys-
líte, pokud se zapojíte do kurzu pod vedením kvalitních, profesionálních a motivujících českých i zahraničních 
lektorů, s kterými vás bude výuka bavit. Právě takoví se vás ujmou v jazykové škole BOHEMIA INSTITUT, sídlící 
v klidné vilové čtvrti na Praze 10 a přitom jen 10 min. do centra Prahy. 

Pomaturitní jazykové studium Aj, Nj, Šj, Fj, Rj  
= nejefektivnější, rychlé a profesionální zvládnutí jazyků za jeden rok. 
Pro absolventy středních škol otevíráme jednoleté intenzivní denní studium jazyků se zachováním statutu 
studenta pro letošní maturanty (studovat však mohou i další zájemci o intenzivní kurzy jazyka). Mnozí tuto 
variantu volí jako mezistupeň mezi SŠ a VŠ studiem nebo nástupem do práce stále častěji v prvním plánu, s 
jasným cílem nejprve skutečně kvalitně a aktivně zvládnout jazyky a tím získat velkou výhodu pro své další 
studium nebo pracovní uplatnění. 

Proč studovat v BOHEMIA INSTITUTU?
• Jako jediní garantujeme pokrok o minimálně 2 znalostní stupně, propracovaný metodický a motivační systém 
• V každé skupině.vyvážená sestava plně kvalifikovaných, zkušených a dynamických českých i zahraničních 
lektorů • Relativně malé studijní skupiny, až 5 studijních pokročilostí (A1— C1) • Možnost intenzivní výuky ně-
kolika jazyků v kombinaci — rok využijete skutečně naplno •  Cílená příprava na státní zkoušky a mezinárodní 
certifikáty všech typů;  mezinárodní testy (TOEFL, TOEIC, TFI, ...) v rámci pomaturitního studia • Pro dobré 
studenty nabídky zajímavé práce s využitím jazyků i vrácením 50 % školného, zajímavé studentské akce, pobyty 
v zahraničí...                                                    A především, naše studenty máme rádi ;) 

Vsaďte na jistotu... Již 31 let mluvíme společnou řečí...

 a Tuklatská 3/2105  
  100 00 Praha-Strašnice
 v +420 274 776 256 
  +420 724 173 829
 a info@bi.cz
 O www.bi.cz

Nyní velké slevy až 8000 Kč!
•  Platba na splátky

•  Nic neriskujete
•  0 % odstupné při přijetí na VŠ (dle smlouvy)

Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz

http://www.akcent.cz
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Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

Rok intenzivní angličtiny s mezinárodním

certifikátem!
+ status studenta pro letošní maturanty
+ vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+ čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu od 32 890 Kč za celý školní rok navíc dostanete:

+ mezinárodní jazykovou zkoušku zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ webovou podporu s e-learningem
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma

Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!

GLOSSA škola jazyků – Jindřišská 11, Praha 1
tel.: 224 219 484, info@glossa.cz
www.glossa.cz

Akční cena: od 28 890 Kč
při platbě do konce června

B2 - C1

Kdy:
Pondělí až pátek,
9.30– 12.45 / 13.00-16.15
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:
Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího z Poděbrad

Kurz je na úrovních:
Intermediate ažupper-
intermediate se zakončením
mezinárodní jazykovou
zkouškou B2 / C1

Samozřejmostí je u nás:
Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

Studium zařazeno do vyhláškyMŠMT č. 19/2014 Sb.

Vydělej si snadno pár stovek
Určitě máš někde v počítači zápisky ze školy. Na portálu studentino.cz máme akci 
pro každého, kdo na portál nahraje nové kvalitní studijní materiály. 

Do 30. 4. 2023 za každý 
materiál nabízíme 4 Kč  
a za registraci navíc 50 Kč.

Takže když nahraješ a zařadíš 
třeba 70 materiálů ze školy, 
máš u nás 330 Kč!

Na studentino.cz zjistíš,  
jak na to!

Diplomovaná všeobecná sestra www.prigo.cz Diplomovaná dětská sestra www.prigo.cz

Odměna 4.000,- za doporučení
Uvažuje někdo ve tvém okolí o fotovoltaice nebo tepelném 
čerpadle?
Ať vyplní formulář, po objednání dostaneš odměnu.

Fotovoltaika české výroby z Plzně  
(tradice firmy 22 let)
www.StresniFotovoltaika.cz

Tepelná čerpadla od Mladé Boleslavi  
(11 let zkušeností)
www.CerpadloTepelne.cz

Zájemce musí uvést do poznámky v zápatí tvé jméno, e-mail 
a telefon pro zaslání odměny. Není nároková, ale jednáme 
korektně, lze podepsat smlouvu o spolupráci. 

http://www.glossa.cz


Angličtina, němčina?
vybavte se jazykovými učebnicemi!

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Angličtina do kapsy zákl. 
sl. zásoba (Fragment)

Angličtina do kapsy pro 
pokročilé (Fragment)

Odmaturuj z NJ 1  
(Didaktis)

Gramatika NJ 
(Didaktis)

Anglicky čteme rádi 
(Rubico)

Anglicky čteme zábavně 
(Rubico)

Němčina 500 testových 
otázek (Sokrates)

Německá konverzace 
a četba (LEDA)

Cvičebnice angličtiny 
(Rubico)

Cvičebnice angličitny 2 
(Rubico)

NJ cvičebnice SŠ gra-
matiky (Vyuka)

NJ maturitní témata 
(Vyuka)

Chci studovat angličtinu 
(Barrister P.)

NJ přehled SŠ gramatiky 
(Vyuka)

NJ maturitní konverzace 
(INFOA)

Maturitní testy nanečisto 
(Computer Media)

� 27 500 prací
Největší databáze s největší tradicí �

Tým pro kontrolu a zařazení prací �

Zaplatíte jen to, co stojí za to �

Víte, co stahujete �

Vložte svoje práce a vydělejte si! �

Maturitní otázky, čtenářské  �

deníky, referáty, studijní texty, 
skripta a diplomové práce
Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ �

Ročně stránky navštíví 1,8 milionu  �

návštěvníků

Naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby

NEJVĚTŠÍ. NEJLEPŠÍ. STAHUJ.www.seminarky.cz

http://www.kampomaturite.cz
http://www.seminarky.cz
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http://www.seminarky.cz


Zahájení říjen
Víkend nebo všední den

Prezenční (Praha, Brno, Ostrava)  
i online kurzy

Připravte se na 

PŘIJÍMAČKY

Počet míst je 
omezen, hlaste se 

co nejdříve na:

Nulté (celoroční) kurzy
Psychologie

Lékařské fakulty

Právo

Žurnalistika

Policejní akademie

Kratší kurzy
Fyzika 

Biologie

Chemie

Matematika

OSP, ZSV, TSP

Připravte se na 100 %
Za 23 let jsme úspěšně připravili přes 100 000 studentů!

Přípravné kurzy
Prezenční přípravné kurzy

k přijímacím zkouškám
v Praze, Brně a Ostravě.

Učebnice pro přípravu
Všechny učebnice k přípravě
na maturitu a přijímací
zkoušky.

Stahujte zdarma
časopis Kam Po Maturitě,

testy a e-booky
k nejžádanějším oborům VŠ.

Facebook a YouTube
Zábava a videonávody
na YouTube.com
+ Facebook.com/kampomaturite.

C +420 606 411 115
 a info@kampomaturite.cz
 O kampomaturite.cz

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
a Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7

PŘIJÍMAČKY?  MATURITA?

http://www.kampomaturite.cz
http://www.kampomaturite.cz


Připravte se na 100 %
Za 23 let jsme úspěšně připravili přes 100 000 studentů!

Přípravné kurzy
Prezenční přípravné kurzy
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http://www.kampomaturite.cz


Přijímačky?

Maturita?

Šance, uplatnění absolventů, školné
a další důležité informace k jednotlivým

fakultám a školám najdete na
Vše k přijímacím zkouškám

a maturitě hledejte na
Podklady k učení, seminárky,
maturitní otázky stahujte na

● Co vás baví a co vám jde?
● Čím se chcete zabývat i nadále?

● Jaká je náročnost studia?
Zvládnete brigády nebo práci při studiu?

● Jaké jsou životní náklady v daném městě?
● Jaké je školné a je možnost úhrady

ve splátkách či slev?
● Je na škole možnost stipendií?

Finance

Kvalita

● Jaká je kvalita výuky a lektorů?
● Má škola vazbu na praxi nebo vědu?
● Jak je škola vybavená?
● Jsou programy zajímavé?

Zájmy

Šance

● Jaká je šance na přijetí?
● Jaká je „úmrtnost“ – kolik studentů

nedostuduje?

● Jaké je uplatnění a nezaměstnanost
absolventů?

● Jaký je průměrný plat absolventů?

● Líbí se vám daná škola?
● Jak se prezentuje?
● Máte reference od jiných studentů

či známých?

Je pro vás VŠ to pravé?

● Jste studijní typ?
● Vydržíte roky studia, zkoušky, stres?
● Není pro vás lepší něco jiného –

VOŠ, pomaturitní jazykové studium?

● Zvládnete dojíždění?
● Budete na koleji či v podnájmu?
● Je kapacita kolejí dostatečná?
● Chcete studovat v prezenční

nebo kombinované formě?

Dostupnost

Prezentace

Uplatnění

http://www.kampomaturite.cz
http://www.vysokeskoly.com


Přijímačky?

Maturita?

Stáhněte si
e-booky, testy a časopis zdarma 1 Učebnice  

k přijímačkám i maturitě2 Kurzy 
prezenční i online3

Přidejte se k nám  
YouTube a Facebook.com/kampomaturite

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7,  606 411 115,  info@kampomaturite.czŠance, uplatnění absolventů, školné
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http://www.kampomaturite.cz
http://www.vysokeskoly.com


U NÁS MŮŽETE 
STUDOVAT

www.prigo.cz

CHYTRÁ ŠKOLA
Studenti mají u nás iPad ZDARMA

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Veterinářství
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaná dětská sestra
• Sociální práce
• Obecně právní činnost
• Ekonomika a management
• Manažerská ekonomie
• Hospodářská politika a správa
•  Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP)

Ing. Bc. DiS. MBA

•Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu
•Učitelství pro 1. stupeň základní školy
•Učitelství pro mateřskou školu
•Studium pedagogiky
•Speciální pedagog
•Studium pro ředitele škol a školských zařízení

http://www.prigo.cz

