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Status studenta
Kam po maturitě:
Do práce
29 prezentací VŠ
34 prezentací VOŠ

Které veřejné vysoké školy ještě přijímají přihlášky

2. kola přihlášek na VŠ
U NÁS MŮŽETE STUDOVAT
• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
• DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
• VETERINÁŘSTVÍ •SOCIÁLNÍ PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
• HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA • MANAGEMENT
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DiS. Bc. Ing. MBA MPA LL.M.

strana 33

www.prigo.cz

Vysoká škola
ekonomická v Praze
Bakalářské studijní programy

Fakulta financí
a účetnictví

Fakulta mezinárodních
vztahů

ffu.vse.cz

fmv.vse.cz

Uzávěrka
přihlášek

30/04

Fakulta
podnikohospodářská
fph.vse.cz

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika

● Cestovní ruch
● Manažer obchodu (kombinovaná forma)
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia a diplomacie
● Bachelor of International and
Diplomatic Studies [EN]
● Bachelor of International Business [EN]

● Arts Management
● Podniková ekonomika
a management
● Bachelor of Business
Administration [EN]

Fakulta informatiky
a statistiky

Národohospodářská
fakulta

Fakulta
managementu

fis.vse.cz

nf.vse.cz

● Aplikovaná informatika
● Informační média a služby
● Matematické metody v ekonomii
● Multimédia v ekonomické praxi

● Ekonomie
● Národní hospodářství
● Veřejná správa a regionální rozvoj
● Bachelor of Economics [EN]

fm.vse.cz
● Management
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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení studenti,
dubnové číslo je už tradičně zaměřeno
na rozhodování, kam se vydat po maturitní zkoušce. Rozcestník uvádíme na
str. 5, nejčastějí otázky ke statusu studenta po maturitě si přečtěte na str. 9.

INFORMUJTE SE
Napište nám, o čem byste si chtěli
přečíst příště na
info@kampomaturite.cz
Redakce, vydavatel:
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905
Tel.: 606 411 115
E-mail: info@kampomaturite.cz
Šéfredaktor: Jiří Kadlec
Redakce a poradci ve vzdělávání:
Veronika Trmalová
Ing. Zuzana Večerková
DTP, sazba: Ing. Zuzana Večerková
Inzerce: Mgr. Marek Sochor
e-mail: reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v září a v lednu.

Všechny články najdete na
www.casopis.kampomaturite.cz
Naše stránky najdete na
www.kampomaturite.cz
Naše další projekty najdete na
www.adresarskol.cz
www.seminarky.cz
www.vysokeskoly.com
www.vyssiodborneskoly.com
www.jazykoveskoly.com
www.ctenarsky-denik.cz

Tisk: GRASPO CZ, a.s. Zlín

Pokud se po maturitě chystáte do
práce, podívejte se na tipy k sepsání
životopisu, motivačního dopisu nebo
zvládnutí online pohovoru na str. 12.
Lednové číslo jste díky online verzi na
našich stránkách, Facebooku a Issuu
prohlíželi mnohem častěji než předchozí
vydání. Časopis jsme kromě středních
škol distribuovali na Úřady práce a do
knihoven. Děkujeme také za všechny
podněty, dotazy a zpětné vazby, které
nám posíláte. I toto číslo najdete na
Casopis.KamPoMaturite.cz.
Přejeme hodně úspěchů u maturity
a přijímacích zkoušek.

Náklad: 23 000 výtisků
Zapsáno do evidence periodického tisku.
Evid. č.: MK ČR E 17004
ISSN 1802-694X

Jiří Kadlec,

Distribuce: do všech SŠ s maturitou,
140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven,
poraden pro absolventy při ÚP
Foto titulka, str. 4, 8, 9, 10, 32, 33, 41. 42
a grafika str. 5 Freepik.com

Ani v dubnu není pozdě na podání
přihlášky na veřejnou vysokou školu.
Přehled termínů v dubnu a dalších měsících najdete na str. 6.

šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

Přidejte se k 60 000 fanoušků na
f @kampomaturite

studuj na
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Jarní novinky 2021
UČEBNICE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
• 	 Duben 2021: Zkoušky profilové části maturity od 19. 4. do 23. 7. 2021,
praktické zkoušky do 27. 8. 2021
24. - 25. 4. 2021 TSP MU online
• 	 Květen 2021: 22. 5. 2021 poslední termín NSZ SCIO OSP
24. - 26. 5. 2021 didaktické testy společné části maturity (mimořádný
termín 7. - 9. 7. 2021)
•

Červen 2021: Přijímací zkoušky většiny VŠ

KURZY / AKCE

Přehled středoškolského
učiva českého jazyka

Přípravné kurzy od podzimu 2021

(Didaktis)

Nulté ročníky medicíny, psychologie a práv i moduly fyziky, matematiky,
biologie, TSP OSP a dalších předmětů jsou již vypsány na www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/. Podrobnosti najdete na str. 10.

Kde můžete podat přihlášku v dubnu nebo květnu?
Termíny najdete na str. 6 a www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/.

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Soutěž o sluchátka, smart náramek, autokameru a helmu
Vyhrajte sluchátka Niceboy, náramek CARNEO, kameru do auta Navitel
nebo chytrou helmu CEL-TEC. Více informací na str. 11.

Maturita v pohodě
Anglický jazyk 2021
(Taktik)

STAHUJTE ZDARMA

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

studuj na

Cvičebnice ZSV
(SCIO)

kampomaturite.cz

Rozcestník: Kam po maturitě?
Veřejné
a státní VŠ

+ neplatí se školné, akreditace pro

některá povolání (lékaři, advokáti) mají
zatím pouze veřejné VŠ, velký výběr
oborů, návaznost studia

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

Vyšší
odborné školy

+ prakticky zaměřené vzdělání, pro-

hloubení specializace, praxe součástí
studia, často bez přijímacích zkoušek
a vysoká šance na přijetí, možnost
zkráceného studia na VŠ

- školné, zaměstnavatelé mohou dávat

+ často bez přijímacích zkoušek, vysoká šance na přijetí, možnost stipendií
nebo odpuštění školného, individuálnější přístup, menší konkurence při
zkouškách nebo zápisech

- školné, ne vždy dotované ubytování či
stravování a návaznost studia, pozor na
šance na uplatnění po studiu

+ zdokonalení v jazyce, možnost slo-

žení 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

přednost VŠ vzdělání

- cena kurzu

Jazykový
pobyt, práce
v zahraničí

+ zdokonalení v jazyce, možnost slože-

+ v zemích EU stejné podmínky jako

Úřad práce,
rekvalifikace

+ pomoc při hledání práce, orientace

ní jazykové zkoušky, získání praxe

- náklady na cestu, pobyt, školné, omezení kvůli COVID-19, u práce obtížné
hledání pozic v požadovaném oboru

v regionu a prostředí, zvýšení šance na
uplatnění, nemusíte platit SP, ZP

- pro získání podpory nebo rekvalifikace musíte splnit podmínky

Nástup
do práce

+ výdělek, zkušenosti, nezávislost
- obtížnější návrat ke studiu, pro některé profese potřebujete vyšší kvalifikaci/
titul

Soukromé
VŠ

pro místní studenty, dodatek k diplomu
stejná platnost i u nás, můžete absolvovat jen část studia v zahraničí např.
v rámci Erasmu, status studenta pokud
je zahraniční škola uznána MŠMT za
rovnocennou VŠ v ČR

Pomaturitní
jazykové
studium

Studium
v zahraničí

- přijímací řízení, případně školné,

nutnost 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

+ intenzivní příprava, možnost kom-

binace s pomaturitním jazykovým
studiem pro získání statusu studenta,
výhodná cena v přepočtu na hodinu

- cena, obvykle nezískáváte status

Přípravné
kurzy

studenta

Jak vybrat VŠ
• Stahujte
27 000 prací, 9 000 zdarma
Platba kartou nebo mobilem,
výhodné stahování za kredity,
24 hodin denně

• Vkládejte

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

Maturitní otázky, čtenářské deníky
Slohové práce, referáty
Seminárky, výpisky

studuj na

• Kalendáře přihlášek, přijímaček
• Porovnejte šance na přijetí
• Přijímací řízení a další informace
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2. kola přihlášek na VŠ
Během následujících měsíců můžete uspět s podáním přihlášky na mnoha
veřejných vysokých školách. Aktuální stav najdete na www.KamPoMaturite.cz.
Česká zemědělská univerzita v Praze
20. 5.

Fakulta agrobiologie, PAPZ ČZU nově akreditovaný program Veterinární asistent

www.af.czu.cz

15. 7.

Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo

www.ftz.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze
15. 4.

Fakulta informačních technologií ČVUT 1. kolo

www.fit.cvut.cz

30. 4.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo

www.fjfi.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
10. 4.

Zdravotně sociální fakulta JČU 1. kolo

www.zsf.jcu.cz

16. 4.

Pedagogická fakulta JČU nově akreditovaný program Učitelství pro MŠ

www.pf.jcu.cz

30. 4.

Filozofická fakulta JČU 1. kolo

www.ff.jcu.cz

30. 4.

Ekonomická fakulta JČU 1. kolo

www.ef.jcu.cz

Mendelova univerzita v Brně
4. 4.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU 1. kolo

www.pef.mendelu.cz

15. 4.

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo

www.icv.mendelu.cz

20. 4.

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo

www.ldf.mendelu.cz

30. 4.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo

frrms.mendelu.cz

Policejní akademie ČR
30. 4.

Policejní akademie ČR 1. kolo

www.polac.cz

Slezská univerzita v Opavě
30. 4.

Fyzikální ústav v Opavě SLU 1. kolo

physics.slu.cz

24. 5.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU prodloužení termínu pro 1. kolo

www.opf.slu.cz

Technická univerzita v Liberci
30. 4.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 1. kolo

www.fp.tul.cz

25. 5.

Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo, 2. kolo 3. 9.

www.fzs.tul.cz

22. 7.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo

www.fm.tul.cz

29. 8.

Ekonomická fakulta TUL případné 2. kolo

www.ef.tul.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
30. 4.

Přírodovědecká fakulta UJEP 1. kolo

prf.ujep.cz

30. 4.

Pedagogická fakulta UJEP 1. kolo

www.pf.ujep.cz

30. 4.

Fakulta strojního inženýrství UJEP 1. kolo

www.fsi.ujep.cz

30. 4.

Fakulta sociálně ekonomická UJEP 1. kolo

www.fse.ujep.cz

30. 4.

Fakulta životního prostředí UJEP prodloužení termínu v 1. kole

www.fzp.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
30. 4.

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

www.cmtf.upol.cz

Univerzita Pardubice
20. 4.

Fakulta filozofická UPCE 1. kolo

ff.upce.cz

7. 5.

Fakulta restaurování UPCE 1. kolo

fr.upce.cz

31. 5.

Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 1. kolo

www.dfjp.cz

31. 5.

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 1. kolo

fei.upce.cz

studuj na
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
30. 4.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo

www.flkr.utb.cz

30. 4.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB 1. kolo, 2. kolo 15. 7.

www.fame.utb.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
15. 4.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU 1. kolo, případné 2. kolo 14. 7.

fvhe.vfu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
31. 5.

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO program Geoinformatika

www.hgf.vsb.cz

1. 8.

Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO případné 2. kolo, 3. kolo 12. 9

www.fmt.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Veletrh Šance 20. - 22. 4. 2021 sance.vse.cz
30. 4.

VŠE fakulty mimo NF 1. kolo

www.vse.cz

31. 5.

Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo

nf.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
12. 5.

VŠPJ 1. kolo, 2. kolo 21. 7., 3. kolo 19. 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 elektrotechnická ZČU 1. kolo

www.fel.zcu.cz

18. 4.

Fakulta strojní ZČU 1. kolo

www.fst.zcu.cz

30. 4.

Fakulta právnická ZČU 1. kolo

www.fpr.zcu.cz

30. 4.

Fakulta filozofická ZČU 1. kolo

www.ff.zcu.cz

30. 4.

Fakulta pedagogická ZČU 1. kolo

www.fpe.zcu.cz

17. 5.

Fakulta ekonomická ZČU 1. kolo

www.fek.zcu.cz

Zdroj: www.VysokeSkoly.com, webové prezentace jednotlivých škol (únor a březen 2021, 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.

Jak zvládnout maturitu
Last minute příprava a co dělat v případě, když to nevyšlo

Termíny

Podklady

• Opakování začínejte vždy u jiné otázky

• Profilová část maturity

Učebnice, testy, maturitní otázky
a podklady pro čtenářský deník seženete
na www.KamPoMaturite.cz a www.Seminarky.cz. Stáhněte si e-book zdarma
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky.

• Opakujte aspoň 2x do týdne od učení

Nově do 23. 7. 2021, u praktické zkoušky je termín do 27. 8. 2021
• Didaktické testy
24. - 26. 5. 2021 řádný termín, 7. - 9. 7.
2021 mimořádný termín pro studenty,
kteří se nemohli dostavit k řádnému
termínu z důvodu karantény/nemoci COVID-19. Studenti, kteří konali
nařízenou pracovní povinnost nebo
dobrovolnickou práci dle podmínek,
získávají automaticky hodnocení DT
"uspěl".
• Podání přihlášky pro podzimní období
Do 23. 7. pro společnou část, 30. 7.
profilovou část, praktická zkouška do
4. pracovních dnů ode dne konání.

Příprava
• Počet otázek vydělte počtem dní do
maturity = denní várka učiva (občas
zkontrolujte)
• Jak se učit? Využijte metody, které
u vás fungují (výpisky, přeříkávání
nahlas, ráno/poledne/večer, sami/se
spolužáky)
• Projděte všechna témata, abyste maturitu dali alespoň za 4. Pak teprve
doplňujte a vylepšujte.
• Nenechávejte to, co vám nejde, nakonec, ať před zkouškou nepanikaříte

studuj na

• Vyzkoušejte testy nanečisto i s časovými limity
• Pořádně spěte, naplánujte přestávky
i jídlo
• Odměňte se a motivujte se :)

Nevyšlo to?
Požádejte o přezkoumání výsledků nebo se připravte na opravný termín. Pohlídejte si status studenta kvůli pojištění. 

Stáhněte si zdarma náš e-book
Jak udělat maturitu
na www.KamPomaturite.cz/e-booky
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Připravte se na přijímačky a maturitu
Seženete u nás učebnice všech nakladatelství, skripta univerzit a knihy k přípravě
na maturitu, přijímací i jazykové zkoušky. Vše skladem na www.KamPoMaturite.cz.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
MEDICÍNA

PSYCHOLOGIE

MATURITA

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na
1. lékařskou fakultu UK
(1. LF UK)

Psychologie – Jak se
dostat na vysokou
(skripta AMOS)

AJ, MAT, ČJ

NĚMČINA

Maturita z AJ, MAT, ČJL
(Didaktis)

Němčina – maturitní
témata (VYUKA.CZ)

SPOLEČENSKÉ
VĚDY

BIOLOGIE /
CHEMIE / FYZIKA

DALŠÍ PŘEDMĚTY

E-BOOKY
ZDARMA

Základy společenských
věd (4 díly, Eurolex)

EKONOMICKÉ
FAKULTY

Přijímací zkoušky
z matematiky na VŠE
(skripta AMOS)

Modelové testové otázky
k přijímacím zkouškám
na LF MU (MU Brno)

PRÁVA
SCIO NSZ Cvičebnice
OSP, ZSV, (SCIO)

Dějepis/Zeměpis/Fyzika
v kostce (Fragment)

Jak se dostat na psychologii, medicínu, práva a další.
Stahujte na www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY A MATURITNÍ TÉMATA
stahujte na www.Seminarky.cz
9000 prací zdarma
Stovky dalších knih skladem
přijímačky na SŠ, jazykové učebnice,
slovníky, skripta. Objednávejte na:

studuj na

kampomaturite.cz

Status studenta po maturitě
FAQ ke statusu studenta

Maturitu mám za sebou

• Pokračuji na VŠ: Jste považováni za studenta až do zápisu ke studiu, i pokud o prázdninách vykonáváte výdělečnou 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 výdělečnou činnost
i pobírat podporu.
• Kombinované/dálkové studium SŠ/VOŠ: Pokud vykonáváte výdělečnou činnost/pobíráte podporu, ztrácíte
status studenta. .
• Jdu vydělávat/podnikat/mám nárok na podporu: Pokud
o prázdninách celý měsíc pobíráte podporu nebo vykonáváte 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.

Neodmaturoval/-a jsem
• Jdu na náhradní termín: Jste považováni za studenta až
do dne konání zkoušky.
• Jdu na opravný termín: Máte status studenta do konce
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, i vzhledem
k nestandardní situaci ohledně COVID-19 doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady a zdravotní pojišťovnou. Zde uvedené
body platí pro školy s akreditací MŠMT v ČR za podmínky věku do
26 let, pro ostatní případy a podrobnější informace doporučujeme
náš článek na www.KamPoMaturite.cz. 

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.

Jak je to s důchodovým pojištěním?
Doba studia se nepočítá do nároku na důchod. Od
18. narozenin si můžete důchodové pojištění zajistit
dobrovolně (2482 Kč měsíčně), jako OSVČ nebo v zaměstnání.
Proč už podle školy nejsem studentem,
přestože mám status studenta?
Termíny se v zákonech liší. Z pohledu SŠ a školského
zákona jste studentem do dne úspěšného vykonání
maturitní zkoušky v řádném termínu, jinak do 30. 6.

Mohu se přihlásit na ÚP?
Na podporu máte nárok jen v případě, pokud jste za
poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění. 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 studenta vám nezůstává.

studuj na
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Připravte se k přijímačkám VŠ 2022
Vzhledem k epidemiologické situaci otevíráme prezenční kurzy v Praze,
Brně a Ostravě a zároveň i v online podobě. Přihlaste se včas!
NULTÉ ROČNÍKY – CELOROČNÍ KURZY
Praha, Brno, Ostrava + online – sobota nebo středa / Od října 2021 do dubna / května 2022
Lékařské fakulty

Psychologie

Žurnalistika

Politologie
a mezinárodní vztahy

Právo

SAMOSTATNÉ MODULY
Modul
OSP

Modul
Fyzika

Modul
Biologie

Modul
Chemie

Modul
ZSV

Moduly
OSP + TSP

Modul
Policejní akademie

Modul
Matematika

VIP balíčky: Ušetřete
stovky korun
VIP balíčky obsahují přípravný
kurz, doporučené učebnice
s výraznou slevou a bezplatným
poštovným, e-book jako bonus
zdarma. U některých kurzů
získáváte také garanci vrácení
peněz v případě nepřijetí na VŠ.

Přihlaste se na www.KamPoMaturite.cz

studuj na
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Soutěžte do konce dubna
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Naskenujte QR kód pro přechod na stránku soutěže
Sportujte se sluchátky Niceboy HIVE PINS 2 ANC

Vyrazte ven s CARNEO SlimFit+

Jezděte s autokamerou Navitel R300 GPS

Bezpečně s chytrou bluetooth helmou Safe-Tec TYR

studuj na
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Dny otevřených dveří většina akcí VŠ do prázdnin je plánována online
Duben
6. 4. CEVRO
www.cevroinstitut.cz
SVŠE (další termíny 4. 5., 1. 6.)
www.svse.cz
VŠZ
www.vszdrav.cz
8. 4. ŠAVŠ (další termín 22. 4.)
www.savs.cz
VŠH (další 20. 4., 13. a 25. 5., 10. a 15. 6.) www.vsh.cz
9. 4. PEF MENDELU
www.pef.mendelu.cz
10. 4. VŠLG (další termíny 13. 4., 4. 5., 1. 6.) www.vslg.cz
13. 4. VŠTVS PALESTRA (další 13. 5., 7. 6.) www.palestra.cz
PC
www.praguecollege.cz
14. 4. FSE UJEP
www.fse.ujep.cz
MUP (další termíny 12. 5., 9. 6.)
www.mup.cz
UNYP (další termín 28. 4.)
www.unyp.cz
UJAK (další termíny 12. 5., 30. 6.)
www.ujak.cz

14. 4. VŠFS (další termíny Praha 12. 5., 9. 6.)
VŠPP (další 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6.)
15. 4. AAVŠ (další termíny 28. 4., 13. 5., 17. 6.)
22. 4. VŠMVV (další termíny 20. 5., 24. 6.)
24. 4. 2. LF UK (další termín 22. 5.)

www.vsfs.cz
www.vspp.cz
www.aauni.edu
www.vsmvv.cz
www.lf2.cuni.cz

Květen
14. 5..AKADEMIE STING

www.sting.cz

Červen
10. 6. UNICORN U.
19. 6. FAVU VUTBR (19. - 20. 6.)

www.favu.vut.cz

23. 6. NC (Praha, další termín Brno 24. 6.)

www.newtoncollege.cz

www. unicornuniversity.net

Doporučujeme všechny termíny ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v březnu 2021
dohledali na stránkách škol. Některé soukromé školy můžete za příznivé epidemiologické
situace navštívit pravidelně a většinu i po domluvě. Akce pravidelně aktualizujeme na www.
vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/ 

Kam po maturitě: Do práce
Pokud se na vysokou nechystáte nebo zvažujete přivýdělek při studiu
Životopis
Berte v úvahu, že na pozice z inzerátu
se může hlásit i několik stovek zájemců.
Reálně to znamená vteřiny, maximálně
minuty pozornosti personalisty.
CV tedy vytvořte přehledné, čitelné,
graficky zajímavé a stručné (ideálně
1 stránka A4). Najděte si na webu životopisy jiných lidí a zkuste se zamyslet,
zda byste je zaměstnali a proč. Pokud
tvoříte životopis poprvé, ukažte ho někomu dalšímu. Vzorový životopis stáhnete
zdarma na www.Seminarky.cz.
Nemáte dostatek praxe? Můžete zahrnout i brigády, pokud byly dlouhodobější
nebo v oboru, případně praxi při škole.
Body navíc může přinést dobrovolnická
činnost, zahraniční studium nebo výměnné pobyty.
U praxí i brigád si vždy zajistěte reference, případně požádejte, zda můžete
dotyčného/dotyčnou uvést jako referenční osobu.
Technická — životopis posílejte v PDF.
Pak je zaručeno, že personalista uvidí to,
co vidíte vy, a ne "rozsypaný čaj".
Co nevynechat: Foto (profesionálně
vyhlížející), nejvyšší dosažené vzdělání,
pokud máte pracovní zkušenosti, napiš-

te, co přesně jste dělali. Pište měsíce
i roky, "díry" v praxi je lépe objasnit než
kamuflovat. Zkontrolujte gramatiku :)

Motivační dopis
Zde platí podobné pravidlo jako u životopisu. Není to slohové cvičení. Má to
být pomůcka pro personalistu, proč váš
životopis vybrat do dalšího kola.
Pište dopis pro konkrétní pozici. Pokud
napíšete jinému personalistovi, jméno
jiné pozice či společnosti, je to záruka
pro vyřazení v prvním kole.
Pravidla českého pravopisu (případně
jiných jazyků) nezapomínejte ani u motivačního dopisu.

Pohovor
Zjistěte informace o firmě, připravte se
na dotazy, ujasněte si výši platu. Choďte
včas, případně se nezapomeňte omluvit.
Specialitou doby covidové jsou online
pohovory. Vzpomeňte na zážitky z online
výuky a vyvarujte se možných karambolů. Věnujte pozornost tomu, co bude
v záběru, nepodceňte oblečení, úhel
i nasvícení. Pokud můžete, vyzkoušejte
spojení. Mějte v záloze jinou možnost,
pokud by technika zrovna nefungovala.

Absolventi a uplatnění
Zcela mimo obor svého odborného

studuj na

vzdělání pracovalo v roce 2019 téměř
40 % absolventů s maturitou. Situace je
mírně lepší jen u zdravotnických oborů,
oborů ve skupině ekonomika a administrativa a informatika.
Oproti tomu 85 % vysokoškolských
studentů chtělo v roce 2020 po dostudování pracovat ve stejném oboru. Další
vzdělávání vám pomůže zvýšit kvali-

5 tipů pro úspěšné získání práce
Slušnost je základ. Zdravte, děkujte,
omluvte se při pozdním příchodu, neskákejte do řeči při pohovoru (i online)
Pořádek. Dokumenty, které se týkají
hledání práce, vzdělání, praxe a kurzů,
udržujte pohromadě a aktualizované.
Profesionalita. Profi foto, e-mail na
vaše jméno (ne karkulinka@). Nepodceňovat se, nepřeceňovat a hlavně
uvádět pravdu a nic než pravdu :)
Asertivita. Ptejte se (přiměřeně),
klid, sebejistota a pozitivní přístup v
dokumentech i osobním jednání vás
posunou do dalšího kola.
Vývoj. Vzdělávejte se, stanovujte si
priority, buďte aktivní.

kampomaturite.cz
Shoduje se získané vzdělání se zaměstnáním,
které vykonáváte?
spíše ne (dílčí
neshoda, např.
absolvent
technického
oboru pracuje v
jiném technickém
oboru)
12%

spíše ano
(částečná shoda)
15%

Chtěli byste po dostudování pracovat ve stejném
oboru, který nyní studujete?

určitě ne (hrubá
neshoda, zcela
mimo obor)
39%

určitě ano (úplná
shoda
kvalifikace/oboru)
34%

Zdroj: Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného
zaměstnání 2019, NPI ČR 2020

nevím
10%

Zdroj: Almanach Top zaměstnavatelé 2020, ASA

Absolventi a Úřad práce

Pokud po maturitě pokračujete ve studiu na vysoké škole, máte stále status
studenta. Bez ohledu na formu studia
můžete vykonávat výdělečnou činnost,
omezení vás čekají až při ukončování studia — bližší informace uvádíme
v článku na str. 9.

Po dobu evidence na ÚP za vás zdravotní pojištění platí stát, sociální pojištění hrazeno není, doba evidence na
ÚP se ale započítává do doby účasti na
důchodovém pojištění. Zdroje uvádíme
v článku Absolventi, studenti a neza„O absolventy s nelékařskou kvalifikaci je
na trhu práce dlouhodobě obrovský zájem,
a to vlastně již v průběhu samotného studia.
Studenti VŠZ ve studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence,
Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie
mají tu velikou výhodu, že již během studia
získávají odbornou způsobilost pro výkon
nelékařských zdravotnických povolání. Ta
je přímo závislá na délce studia a vybraném
studijním programu. Jedná se o kvalifikace
sanitář, ošetřovatelka a praktická sestra.
Po ukončení studia jsou
pak naši absolventi vyhledávanými odborníky
v rámci svých zdravotnických profesí a s tím souvisejícími kompetencemi."

určitě ne
1%

spíše ano
38%

městnanost na našem webu.

Při evidenci na ÚP můžete vykonávat
činnost v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti (tzv. nekolidující zaměstnání, příjem do 7 600
Kč měsíčně, v případě více činností se
měsíční výdělky sčítají). V tom případě
ovšem nemáte nárok na podporu.

spíše ne
4%

určitě ano
47%

fikaci, platové možnosti a snížit riziko
nezaměstnanosti.
Můžete jako absolventi či studenti
dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti? Ano, ale pouze v případě, že jste
v posledních 2 letech měli důchodové
pojištění při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, a to po dobu 12 měsíců.
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VŠ a praxe

„Pro úspěch studentů
i absolventů na současném neustále se
měnícím pracovním trhu je důležité, aby školy
u svých studentů – tak,
jako to dělá VŠ PRIGO – rozvíjely zejména
jejich obecné a měkké dovednosti a kompetence, které mohou využít takřka ve všech
profesích, včetně těch, které teprve vznikají.
Jedná se zejména o kritické myšlení, samostatnost, kreativitu, flexibilitu, schopnost
řešit problémy, organizovat práci, pracovat s novými ICT a celoživotně se učit."
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., rektorka,
Vysoká škola PRIGO

Mimo brigád a přivýdělků vás může čekat i praxe v rámci studia, případně stáže
a další možnosti, například dobrovolnická pomoc (např. doučování poskytované
studenty pedagogických oborů — iniciativy jako Chci doučovat a další) či přímo
pracovní povinnost, kterou v roce 2020
podstupovali zejména studenti medicíny
a zdravotnických oborů. Praxe je povinná
pro studenty pedagogických, lékařských
a zdravotnických oborů.
Školy také nabízejí kariérové poradenství (kariérní centrum nebo kariér-

studuj na

„Díky projektům a workshopům budete na
Unicorn University tvořit strategické plány
společností, marketingové strategie nebo
si navrhnete vlastní informační systém.
Na škole učí jen odborníci z oboru, proto je
uplatnění absolventů stoprocentní. Zásluhu
na tom mají i povinné praxe, které je možné
absolvovat v partnerských firmách. Studenti tak často nachází práci už během studia.
To se stalo i Františku Raszykovi, který se
přihlásil na stáž do společnosti Microsoft,
kde poté získal práci
na hlavní pracovní
poměr. Ve škole se
také můžete zapojit
do reálného projektu
pro CERN nebo pro
společnost Unicorn."

ní poradenství v rámci poradenských
center mají všechny vysoké školy), veletrhy pracovních příležitostí (např. PEF
ČZU, JobChallenge MENDELU, JobStart
UHK a VŠPJ, Veletrh Šance VŠE v Praze)
a kariérní portály (JobCheckIN MU, JobTeaser OSU, kariera.slu.cz, kariera.uhk.
cz, kariernicentrum.upol.cz, jobcentrum.
utb.cz , www.karieraplus.cz VŠB, VŠCHT,
kariera.vstecb.cz a jiné).
Potkat se můžete i se specializovanými portály fakult (např. Agroprace.cz
FAPPZ ČZU), další možnosti pro studenty posledních ročníků najdete ve facebookových profilech nebo skupinách,
které spravují fakulty či jejich studenti.
Většina univerzit má vlastní kluby absolventů, pro které pořádá nejrůznější
akce, propojuje je se zájemci o práci,
zpracování bakalářských či diplomových
prací a podobně. 
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Studenti a absolventi VŠE

mají velkou šanci uspět u prestižních zaměstnavatelů
Studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze neznamená pouze sedět na přednáškách a memorovat teorii. VŠE klade velký
důraz na propojení studentů s praxí tak, aby byli připraveni na
budoucí kariéru, a proto dlouhodobě spolupracuje s předními
firmami a institucemi v daných oborech. Proč si tito významní
zaměstnavatelé vybírají studenty a absolventy VŠE, jakou mají
šanci uspět a v jakých oblastech se uplatňují? Zeptali jsme se
v České spořitelně (ČS) a konzultantské společnosti Deloitte (D).
Jak často se stává, že uchazeč o práci je student/absolvent
VŠE?
ČS, Roman Švéda – Spolupráce s vysokými školami: Pravděpodobnost, že narazíme při výběrových řízeních na kandidáty
se vzděláním z uvedené vysoké školy, je značná. VŠE je pro
budoucí zaměstnance Spořky v zásadě ideální alma mater,
pokud se nejedná například o specializované technické pozice.
D, Iva Habrnálová – Human Resources: Co se týká pražské pobočky Deloitte, tak studenti a absolventi z VŠE jsou zastoupení
v hojné míře a v některých týmech dokonce převažují.
Jakou šanci uspět u vás mají?
ČS: Šanci uspět ve výběrových řízeních u nás mají vysokou, a to
napříč odděleními. Samozřejmě za předpokladu, že se zároveň
jedná o talentované uchazeče s potenciálem. VŠE vnímáme
jako jednu z top vysokých škol, která dává našim budoucím
kolegům výbornou průpravu.
D: Šanci mají vysokou. Obecně lze říci, že nabíráme studenty
a absolventy, kteří mají chuť se dál učit a pracovat na sobě.
Mimo to umí pracovat s Excelem a mají dobrou angličtinu –
a s těmito parametry studenti z VŠE nemají problém.

V jakých oblastech se u vás studenti/absolventi VŠE uplatňují?
ČS: Nejčastěji mohou uspět v obchodní časti banky (tzv. Front
Office), a to jak v korporátní, tak i retailové, a také v centrálních
pozicích napříč oborovými zaměřeními (HR, produkt, marketing,
projektový management, risk, CX, UX role apod).
Těší nás čerstvě získané prestižní ocenění v rámci průzkumu
pracovního trhu TOP Zaměstnavatelé 2021, kde Spořitelna
v kategorii Top zaměstnavatel EKONOM získala první místo.
Pořadí je určeno na základě vyplněných dotazníků studentů
ekonomických fakult vysokých škol s nejlepšími studijními
výsledky.
D: U nás najdou své místo napříč celou firmou. Největší zastoupení mají určitě v auditním a daňovém týmu, dále i v poradenských týmech, které se věnují hlavně finančním analýzám.
Díky Fakultě informatiky a statistiky VŠE se studenti uplatní
i v našich technologických týmech a nemohu opomenout naše
HR a marketing, kde máme také absolventy/studenty VŠE.
Čím se liší (schopnosti, vlastnosti) od ostatních uchazečů,
nebo co na nich oceňujete?
ČS: Líbí se mi jejich zájem již před nástupem. Se studenty, kteří
jsou nadšení pro nové projekty a zapojují se do aktivit ještě
před pohovorem, se poté rád potkávám jako s kolegy v práci.
Vím, že se na ně mohu spolehnout, a to je důležité, protože se
u nás projekty často zpracovávají v týmech.
D: Studenti z VŠE většinou mají jasnější vizi toho, kam přesně
směřují. Věřím, že jim k tomu pomáhají i vedlejší specializace,
které si mohou zvolit. Díky množství zahraničních výjezdů,
buddy programům a předmětům vyučovaných v angličtině
jsou také dobře jazykově vybaveni. 

Pro studenty a absolventy pořádá VŠE dvakrát ročně veletrh pracovních příležitostí Šance

studuj na
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Přihlaste se na Unicorn University
a dostaňte se k reálným projektům

Je to jasné. Největší potenciál ve světě má obor IT. Toto odvětví se neustále vyvíjí a je to jeden z nejatraktivnějších oborů
v Česku, což dokazuje i poslední průzkum Randstad Employer
Brand Research. Odborníci se shodují na tom, že kvalitních IT
pracovníků je i přesto na trhu nedostatek.
Společnost se stále více digitalizuje. Ať už se jedná o zavádění
Průmyslu 4.0 pro průmyslové podniky, nebo online vzdělávání.
Zvyšují se i nároky na IT bezpečnost, a v důsledku toho poptávka po odbornících dramaticky stoupla. Zkrátka dobrý ajťák se
neztratí. S tím souvisí i výběr správné školy, která vás dokáže
kvalitně připravit.
Unicorn University je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na IT, datovou analýzu a business. Funguje od roku
2007 a od té doby vychovala řadu pracovníků, kteří se uplatňují
v Česku i v zahraničí. „Zakládáme si na tom, aby u nás vyučovali
vysoce kvalifikovaní a úspěšní odborníci,“ vysvětluje Marek Beránek, ředitel Unicorn University. I díky tomu je výuka vedena
hlavně prakticky.
To zaujalo Františka Raszyka, studenta Systémového inženýrství a informatiky na Unicorn University. „Tato škola mě
lákala, už když jsem působil v Ostravě. Poté, co jsem pracovně
zakotvil v Praze, jsem se rozhodl dát studiu ještě šanci. Několik let
jsem pracoval v IT a věděl jsem, že hledám školu, která propojuje
studium s businessem a praxí,“ vysvětluje, proč se přihlásil na
kombinované studium.
Škola, která vychází vstříc
Kvituje také přístup školy ke studentům a to, jakým způsobem
je možné skloubit práci a studium. Každý program má jasně
stanovenou strukturu a doporučený časový harmonogram.
Navíc všechny předměty jsou vyučovány o víkendech. „V rámci
zkouškového nám vyučující vychází vstříc s termíny ‚po pracovní
době‘ nebo o víkendu,“ doplňuje.

IBM nebo KPMG. Dost často se tak stává, že studenti získají
uplatnění již během studia. To je právě případ Františka, který
získal praxi v Microsoftu, kde momentálně působí na hlavní
pracovní poměr, a přiznává, že je jeho vysněnou firmou ještě
z dob, kdy dostal svůj první počítač. „Unicorn University vám
nezaručí, že se uchytíte, že se uplatníte, že budete vést lidi nebo rovnou celou firmu. Dá vám k tomu ale potřebné vzdělání,
nástroje, kontakty a pomocnou ruku,“ myslí si.
Studenti se, kromě praxí, mohou zapojit i do jiných projektů.
Mezi takové patří například projekt ALTAS, který spadá pod
CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum). Jedná se
o produkční databázi vnitřního detektoru, která má vědcům
pomáhat opravovat urychlovače částic. „V této databázi budou
uloženy informace o všech součástkách v detektoru, o jejich
funkčnosti, vzájemném propojení a o provedených testech
všech základních prvků,“ popisuje Beránek. Tento projekt by
měl být ukončen v roce 2024 a pracují na něm právě studenti
Unicorn University.
Dalším důležitým milníkem pro školu je možnost přihlásit se na studium plně online. Na to jako první škola u nás
získala akreditaci, což Beránek považuje za významný krok.
„Chceme poskytovat jednoduchý přístup ke vzdělání a umožnit
lidem studovat odkudkoli a kdykoli,“ říká. Prvním programem
je Softwarový vývoj (Bc.), který vás naučí vyvíjet cloudové
aplikace, ale nebude vám cizí ani jejich řízení. „Všem, kteří se
rozhodují, co dál po maturitě, bych tuto školu určitě doporučil.
Pokud máte otevřenou mysl, chuť dělat IT a kontinuálně na sobě pracovat, jděte do toho. Naučíte se mnoho, a navíc získáte
kontakty na celý život,“ radí Raszyk. 

Studium probíhá i v rámci workshopů a celosemestrálních projektů, kdy studenti pracují v týmech pod dohledem
odborníků a tvoří strategické plány, marketingové strategie
nebo navrhují informační systém. Právě zmíněné workshopy
si Raszyk velmi chválí. „Nejvíce jsem je ocenil hlavně v oblastech, které mi do té doby nebyly až tak známé. To bylo jedno
z důležitých kritérií, které jsem od vysoké školy očekával. Aby
rozšířila mé dosavadní znalosti a dovednosti,“ konstatuje.
Škola nabízí jak bakalářské, tak magisterské programy.
Vybrat si můžete z programů Softwarový vývoj (Bc.), Softwarové inženýrství a big data (Ing.), Business management
(Bc.), Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Ing.) nebo Double
Degree, který je spojený se studiem v zahraničí a díky němuž
můžete získat dva tituly najednou.
Praxe je nejlepší učitel

Součástí studia je také povinná semestrální praxe, kterou
je možné absolvovat v partnerských firmách. Studenti se tak
mohou dostat do společností jako Unicorn, Allianz, Microsoft,
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kampomaturite.cz
KOMERČNÍ PREZENTACE

LEVNÉ NÁKUPY
nejen z Číny
BRZY PODRAŽÍ
Taky nakupujete příslušenství
k mobilům, oblečení, hobby
pomůcky a další levné zboží z Číny
a dalších zemí přes AliExpres,
eBay, Wish nebo Geek? Zpozorněte!
Od 1. 7. 2021 dojde ke zrušení výjimky, díky které nemusíme platit DPH u zboží do 22 EUR. To znamená, že všechny
zásilky včetně těch drobných budou předmětem celního
řízení a bude se vybírat DPH včetně poplatku za případné
zastoupení v celním řízení.

Jak to celé funguje a na co se připravit?
V první řadě, je třeba říct, že clo, DPH a případně poplatek
se platí pouze u zboží v poštovních zásilkách, které na naše
území doputují ze zemí mimo území Evropské unie a nemají
status EU. Tyto zásilky se zpracovávají na České poště ve
spolupráci s celní správou.
1. Dopravení zásilek do ČR – všechny zásilky se předkládají
a následně odbavují v rámci celního řízení na Vyměňovací
poště Praha 120 v součinnosti s pracovištěm Celního
úřadu Praha – Ruzyně.
2. Roztřídění a směrování zásilek – na základě informací
z průvodních dokladů a rentgenové kontroly jsou následně
všechny zásilky roztříděny a Provozními deklaranty navrženy k osvobození od cla a DPH (zásilky pod 22 EUR) nebo
směrovány do dočasného skladu České pošty (hodnota
zboží nad 22 EUR nebo jiné objektivní důvody), případně
na pracoviště vnitřní kontroly zboží.
Shrnutí poplatků pro clo a DPH
•

Objednávka do 22 EUR: Balíček osvobozen od DPH i cla.

•

Objednávka v hodnotě 22 až 150 EUR: Je potřeba doplatit
DPH

•

Objednávka nad 150 EUR: Je potřeba doplatit DPH i clo.

3. Kontaktování adresáta – u zásilek, které jsou umístěny do dočasného skladu, je adresát (příjemce zásilky)
Reklamantem informován o příchodu zásilky e-mailem
nebo písemně. Součástí tohoto oznámení je informace
o nutnosti podat ve stanovené lhůtě celní prohlášení na
dovezené zboží včetně možnosti zastoupení adresáta
v celním řízení. Zásilky osvobozené od cla a DPH jsou
obratem doručeny adresátům.

4. Celní řízení – každý adresát zásilky, který si chce zajistit
pohodlný průběh celního řízení, může využít Českou poštu
jako svého zástupce. Pokud se adresát rozhodne využít
tuto službu a zašle potřebné doklady a vyplněnou plnou
moc, Celní deklarant vyhotoví všechny celní doklady a za
dodržení všech celních předpisů podá celní prohlášení.
Zároveň vyřídí případné reklamace v rámci celního řízení.
Od 1. 7. 2021 vzhledem k zrušení limitu pro osvobození od
DPH bude nutné podat celní prohlášení na všechny poštovní
zásilky s obsahem zboží!

Buďte s námi u toho!
S touto změnou v legislativě posilujeme na České poště
naše týmy, které budou mít nově na starosti i proclení zásilek
do 22 EUR, a s tím přichází i VELKÁ příležitost právě pro Vás!
Dveře máme otevřené i pro
čerstvé absolventy, kterým zajistíme kvalitní vstupní zaškolení, mentora, zajímavou mzdu
s možností výraznějšího navýšení po zapracování, spoustu
benefitů, moderní kanceláře
s možností parkování a hlavně
příležitost k rychlému kariérnímu růstu.

Graf: Nárůst zásilek
z ciziny, které Česká
pošta odbavila

Je odpovědnost, pečlivost,
komunikativnost a spolehlivost
Vaší silnou stránkou? Chcete
se učit novým věcem? Staňte
se součástí týmu celní deklarace!
Pošlete nám životopis a přihlaste se do výběrového řízení
na celnideklarace@cpost.cz nebo pro informace volejte
zdarma 800 223 000.
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Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu
Přehled škol, kde ještě můžete
podat přihlášku, najdete na str. 6.

JČU Ekonomická fakulta
Další informace najdete na straně 17.
v +420 387 772 800 O www.ef.jcu.cz
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 18.
v +420 387 842 108 O www.vstecb.cz

studuj na

Vysoká škola ekonomická v Praze
Další informace najdete na straně 2 a 14.
v +420 224 095 111 O www.vse.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 2021/2022! Ale pozor, dlouho se nerozmýšlejte, přihlášky je nutné
odevzdat do 30. dubna 2021.

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, většina odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkušeností. 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 v Evropě, ale stejně tak například v Rusku, Číně či v Jižní
Koreji. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytuje svým studentům
stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat
například strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku, podnikovou
ekonomiku nebo třeba personalistiku? A to přímo v krásné jihočeské
metropoli? Jste na správné adrese!
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STUDUJ PERSPEKTIVNÍ OBORY, SE KTERÝMI
MŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT!
Materiálové inženýrství Materiálové technologie a recyklace Materiály a technologie
pro automobilový průmysl Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Nanotechnologie Umělecké slévárenství Tepelně energetické inženýrství Chemické
a environmentální inženýrství Management kvality a řízení průmyslových systémů

Stačí si jen podat elektronickou přihlášku.
Přijímací zkoušky se nekonají.
STUDUJ MATERIÁLY

STUDUJ_MATERIALY

studuj na
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Moderní aplikace přírodních věd
• Kvantové technologie
• Matematické
modelování
• Radiační ochrana
• Elementární částice
a urychlovače

a Břehová 7
		 115 19 Praha 1
v +420 224 358 284
a studium@fjfi.cvut.cz
O www.fjfi.cvut.cz
		 www.jaderka.cz
X Jaderka

• Informatika
a software
• Kvantová fyzika
• L asery
• Jaderná fyzika
• Nanotechnologie

• Teoretická fyzika
• Radiofarmaka
• Elektronika
• Jaderná chemie
• Aplikovaná statistika
• Matematika

• Optoelektronika
• Reaktory a energetika
• Termojaderná fúze
• Radiologie

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým mezioborovým
přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů. Absolventi fakulty odcházejí
do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní nabídky.
Díky spolupráci s více než 140 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně malému
počtu studentů garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech a možnost vycestovat
do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně‑společenských a vědeckých akcí. Pořádáme plesy,
Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe zvládat náročné
studium.
Přihlášky: do 30. 4. 2021 – prihlaska.cvut.cz

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství je jedinou technickou vysokou školou v Ústeckém kraji. Svoji roli vidí fakulta
ve výchově vědeckých odborníků, kteří přispějí k rychlé a úspěšné transformaci regionu. Fakulta rozvíjí
vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií, v nedávné době akreditovala několik
nových studijních programů z oblasti automatizace, moderní měřící metody a aditivní technologie pro Průmysl 4.0. Koncepce fakulty je zaměřena na průmyslovou sféru a podporuje tak snahu garantovat technické
vzdělání v Ústeckém kraji. V současné době probíhá výstavba nové budovy CEMMTECH (Centrum materiálů,
mechaniky a technologií) v prostorách Kampusu UJEP.

a Pasteurova 3334/7
		 400 96 Ústí nad Labem
v +420 475 285 514
m +420 475 285 566
a kontakt.fsi@ujep.cz
O www.fsi.ujep.cz
X fsiujep
[ fsiujep

Pro akademický rok 2021/2022 byl pro studenty otevřen nový bakalářský studijní program Řízení jakosti
a navazující magisterský studijní program Inženýrská mechanika a automatizace.
Studijní programy pro akademický rok 2021/2022
Bakalářský studijní program:
Navazující studijní program:
• Řízení výroby
• Produktové inženýrství
• Materiály a technologie v dopravě
• Materiály a technologie
• Energetika
v dopravě
• Konstrukce strojů a zařízení
• Energetika
• Řízení jakosti
• Inženýrská mechanika
a automatizace
Doktorský studijní program:
• Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče o studium na fakultě: www.sestroj.cz.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní vzdělání v oblasti dopravy.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
A SPECIALIZACE:
• Dopravní management a marketing
• Logistika
• Technologie a řízení dopravy
• Technika, technologie a řízení letecké dopravy
• Dopravní stavitelství
• Provoz a údržba vozidel
• Elektrická trakce a elektromobilita
• Stavba vozidel

a Studentská 95
		 532 10 Pardubice 2
v +420 466 036 096
a studijni.dfjp@upce.cz
O www.dfjp.upce.cz
X pardubice.dfjp

• Můžete pokračovat v navazujícím
i doktorském studiu
• Máte téměř 100% uplatnění na trhu práce
• Moderně vybavené laboratoře, Výukové a výzkumné
centrum v dopravě, Dopravní sál
• Důraz na propojení teorie a praxe
• Možnost účasti na řešení vědecko‑technických
projektů

• Bohatý stipendijní program a možnost studia
v zahraničí
• Vše na jednom místě; učebny, koleje, menza,
sportoviště, knihovna, kluby
Termín pro podání přihlášek do 1. kola studia:
1. 1. 2021 - 31. 5. 2021
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CHYTRÉ BLUETOOTH HELMY

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

na kolo, koloběžku, skate, inline brusle,...

APLIKOVANÁ TECHNIKA
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

APLIKOVANÁ INFORMATIKA
APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ

CESTOVNÍ RUCH

LED signalizace - bezpečnostní a směrová světla

FINANCE A ŘÍZENÍ

Automatická světla při prudkém zabrždění

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK

Bezdrátový poslech hudby i telefonování
Revoluční řešení ochrany hlavy a mozku MIPS

VŠEOBECNÁ SESTRA
PORODNÍ ASISTENTKA

www.vspj.cz

PŘIHLÁŠKY
DO 12. 5. 2021

BEZ
PŘIJÍMAČEK

Oﬁciální distributor Safe-Tec pro ČR a SR

www.cel-tec.cz

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. 2021 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!
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu
Většina soukromých vysokých škol přijímá přihlášky
pro akademický rok 2021/2022 až do září.
Unicorn University
Další informace najdete na straně 44.
v+420 221 400 886
O www.unicornuniversity.net

HUMANITAS, Fakulta společenských studií
Vsetín
Další informace najdete na straně 32.
C +420 605 292 877 O www.huni.cz

PRIGO Vysoká škola
Poskytuje vzdělání v bakalářských (Bc.) a navazujících magisterských (Ing.) programech

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.vs‑prigo.cz

Hospodářská politika a správa
Economic Policy and Public Administration
Sociální politika a sociální práce
Social Policy and Social Work
• Denní i kombinovaná forma studia
• Možnost prominutí přijímací zkoušky
• Denní studium ZDARMA
• Studium v českém a anglickém jazyce
• Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
• Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+
• Competencies for Master’s Degree – příprava
na magisterské studium v zahraničí

studijních programech na prestižních zahraničních
univerzitách.
Manažerské studium, BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA.
Veškeré informace získáte na www.vs‑prigo.cz.

V průběhu bakalářského studia (Bc.) vás připravíme
pro přijímací zkoušky a studium v magisterských

Moravská vysoká škola Olomouc
Proč studovat u nás?
• Profesně zaměřené studijní programy
• Uplatnění absolventů přes 99 %
• Online studijní materiály
• Více než 30 partnerských univerzit
• Špičkové technické zázemí

Studijní programy v češtině
i angličtině
a tř. Kosmonautů 1288/1
		 779 00 Olomouc
v +420 587 332 311
a mvso@mvso.cz
O www.mvso.cz

• Bc. Ekonomika a management/
Economics and Management
• Ing. Ekonomika a management/ Economics and Management

Možnost výběru studijní profilace zaměřené na cestovní ruch, podnikání,
marketing a další oblasti.

studuj na
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Metropolitní univerzita Praha
OBECNÉ INFORMACE
• bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě
• studijní programy v češtině i angličtině
• možnost studijních pobytů a stáží na více než 200 zahraničních univerzitách
• široká nabídka cizích jazyků
• špičkové vědecké pracoviště – organizace konferencí, seminářů, workshopů
• prakticky orientované programy – intenzivní propojení s odbornou praxí
INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Bakalářské studium (titul Bc. – 3 roky)
• Anglophone Studies (P+K) • Cestovní ruch
(P, K) • Humanitní studia (P) • International
Business (P) • International Relations – Asian
Studies (P) • International Relations – European
Studies (P) • Mediální studia (P, K) • Mezinárodní
obchod (P+K) • Mezinárodní vztahy – asijská
studia (P+K) • Mezinárodní vztahy – evropská
studia (P+K) • Veřejná správa (P+K)

Magisterské studium (titul Mgr./Ing. – 2 roky)
• Anglophone Studies (P+K) • Asijská studia
(P+K) • Cestovní ruch (P+K) • Evropská studia
a veřejná správa (P+K) • International Relations
and European Studies (P) • Mediální studia
(P+K) • Mezinárodní vztahy a evropská studia
(P+K) • Politologie (P+K) • Regionální studia
a mezinárodní obchod (P+K) • Regional Studies
and International Business (P)

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA
Na akademický rok 2021/2022 mimořádně rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů
v češtině. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění
a Dubečská 900/10		 kapacity jednotlivých studijních programů. Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v angličtině
proběhnou online. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.
		 100 00 Praha 10

v +420 274 815 044
a info@mup.cz
O www.mup.cz

Termíny dnů otevřených dveří v roce 2021 (Dubečská 900/10, Praha 10): 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. 9.
a 20. 9. vždy od 17:00. Dny otevřených dveří jsou nyní realizovány ve standardních termínech na
videochatu v MS Teams + online na dod.mup.cz.

studuj na

American university
education in Prague
Closer than you think.

Bachelor’s | Master’s | MBA | Ph.D.

20 years of partnership

www.unyp.cz

Soukromé vysoké školy

vysokeskoly.com

25

University of New York in Prague
Studijní programy

a Londýnská 41
		 120 00 Praha 2
v +420 224 221 261/281
a admissions@unyp.cz
O www.unyp.cz

Americké bakalářské programy

University of New York in Prague (UNYP)

www.unyp.cz

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
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 UNYP 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

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)
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
• Psychologie (dvojí diplom)
• Informační technologie
• Anglický jazyk a literatura
• Vývoj dítěte (od září 2021)
• Politologie (od září 2021)
• Umění digitálních technologií
(od září 2021)

Evropské bakalářské programy
University of New York in Prague
• Obchodní administrativa
– Finance
– Marketing
– Lidské zdroje
– Sportovní management

MBA programy

Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
• Management
• Marketing
• Finance
• Podnikání
• Global Business Services (ABSL)
• Online flexibilní MBA programy
(titul udělený od National American
University)
• Kurz Coaching and Mentoring		
(akreditace EMCC)

Magisterské programy
ve spolupráci s University of Bolton
• Mezinárodní management (titul M.Sc.)
• Strategická komunikace (titul MA)
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program
ve spolupráci s University of Bolton
• Ph.D.

Akreditace a členství

Programy UNYP jsou akreditovány:
• MŠMT – Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
• 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
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Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) stabilně působí na trhu již 20. rokem. Studovat
můžete v největších městech české republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na Podnikání, Management, Účetnictví, Daně a Controlling, Právo, Marketingové komunikace a Bezpečnostní studia
nacházíme našim studentům místo v rychle měnící se společnosti. Poskytujeme klientský, na studenty
orientovaný přístup flexibilní z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta,
učí se to, co skutečně potřebuje.
Studovat můžete bakalářské, navazující magisterské studijní programy a rovněž i profesně orientované
studijní programy.

a Vltavská 14/585
		 150 00 Praha 5
v 800 555 808
a info@vspp.cz
O www.vspp.cz

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
PRAHA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management
(Bc., PS, KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) • Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo
ve veřejné správě (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo (společný zahraniční studijní program) • (Bc., PS - 3, KS - 4)
• Marketingové komunikace (Bc., KS - 3) • Bezpečnostní studia (Bc., PS, KS - 3)
Navazující magisterské studium • Podnikání a management (Ing., PS, KS - 2) • Marketingové komunikace
(Mgr., KS - 2) • Obchodněprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
Profesně orientované studium • Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1) • Právo v manažerské praxi (LL.M., KS - 1)
OSTRAVA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management
(Bc., PS, KS - 3) Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo
ve veřejné správě (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo (společný zahraniční studijní program) (Bc., PS - 3, KS - 4)
• Marketingové komunikace (Bc., PS, KS - 3)
Navazující magisterské studium • Podnikání a management (Ing., PS, KS - 2) • Marketingové komunikace
(Mgr., PS, KS - 2) • Obchodněprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
Profesně orientované studium • Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1)
BRNO
Bakalářské studium • Marketingové komunikace (Bc., KS - 3)
Navazující magisterské studium • Marketingové komunikace (Mgr., KS - 2)
Termíny dnů otevřených dveří v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181):
Ve dnech 14. dubna, 12. května, 2. a 16. června, 1. a 15. září (vždy v 16:00).
Nevyhovují vám navržené termíny? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás
termín individuální návštěvy.
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Vysoká škola obchodní v Praze
VŠO nabízí studium digitální ekonomiky, jako jediná v ČR
Období koronavirové krize nám ukázalo, nakolik potřebná je znalost informačních technologií
pro podnikání v moderním světě. Dobrá schopnost online komunikace se svými zákazníky,
prodej výrobků a služeb prostřednictvím e-shopů a zavádění dalších digitálních nástrojů
umožnilo řadě podniků i služeb zvládnout náročnou situaci. Digitalizace přitom nachází stále
více uplatnění i v průmyslu, sdílené ekonomice, projektovém řízení i personalistice. Doslova
na každém kroku se s ní setkáváme v rámci nejrůznějších „smart“ iniciativ.
Na aktuální situaci a poptávku po mladých odbornících zareagovala VŠO nabídkou nových
vzdělávacích oborů. Jako jediná vysoká škola v ČR tak VŠO nabízí vysokoškolské vzdělání
v oblasti digitální ekonomiky. Výuka probíhá v moderním prostředí školy se sídlem v centru
Prahy a využívá laboratoří virtuální a rozšířené reality.
„Vysokoškolské studium s touto specializací nabízíme jako jediná vysoká škola v ČR. Reagujeme tím na aktuální požadavky podnikatelské i veřejné sféry, kde roste poptávka po
odbornících se znalostmi digitalizace,“ popisuje unikátnost nabízeného studia Vladimír
Krajčík, rektor VŠO a garant studijního programu. Studenti si komplexně osvojí dovednosti,
které aktuálně vyžadují pozice související s digitální ekonomikou ve firmách i veřejném
sektoru. „Seznámí se s virtuálním světem, naučí se zpracovávat big data, využívat nástrojů
a Spálená 76/14		
sociálních sítí, cloudových řešení a dalších,“ doplňuje Krajčík. Škola přitom klade důraz na
		 110 00 Praha 1
úzké propojení praxe a studia, proto pro výuku využívá moderně vybavených laboratoří pro
v +420 810 888 500
virtuální a rozšířenou realitu. Studentům také nabízí možnost získat další praktické zkušea info@vso-praha.eu
nosti díky zapojení do výzkumných projektů a řešení případových studií.
O www.vso.cz
Škola, kterou chceš zažít.
X vsocz
VSO_Inzerat_Zrcadlo_185x130_vseobecne.pdf

[ vsopraha
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Více na www.vso.cz nebo Instagramu vsopraha
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STUDIJNÍ PROGRAMY Bc. | Mgr. | Ing. | Ph.D.
Ekonomické
• Finance
• Ekonomika a management
• Regionální rozvoj a veřejná správa
Mediálně – ekonomické
• Marketingová komunikace
Právně – ekonomické
• Právo v podnikání
Informatické
• Aplikovaná informatika
Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalistika a forenzní disciplíny

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
www.vsfs.cz

Copywriter

Grafický
designér

3D
animátorka

Spisovatel

Vysoká škola
kreativní
komunikace
Digitální
nomád

vskk.cz

Nepropásni svou šanci!
Přihlas se.

Bc. Mgr
Mgr.

Marketingová
manažerka

Vydavatelka

Social media
manager
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Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
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)
Proč studovat na Vysoké škole zdravotnické?

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

• garance uplatnění na trhu práce
• titul Fakulta roku 2015 a 2016
• praxe v průběhu studia
• stipendijní programy
• zahraniční studijní pobyty a stáže
• individuální přístup
Den otevřených dveří
informace na webu školy
Přijímací řízení:
1. kolo 1. června 2021
(podání přihlášek do 30. 4. 2021)
2. kolo 7. září 2021
(podání přihlášek do 28. 8. 2021)

studuj na

• Fyzioterapie (prezenční)
• Porodní asistence (prezenční)
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EARN YOUR BRITISH DEGREE IN PRAGUE!

Prague College offers British-accredited Bachelor’s & Master’s degree programmes in:
» Graphic Design
» Fine Art Experimental Media
» Future Design

» Creative Media Production
» Computing
» Finance & Business Accounting

Apply now at www.praguecollege.cz and start February 2021!

» International Management
» Human Resource Management
» Strategic Leadership

In-person
Teaching &
s
Digital Campu

Polská 10, Praha 2 | admissions@praguecollege.cz | tel. 222 101 020

studuj na

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Studujte zahraniční vysokou školu
v českém jazyce a získáte potřebnou odbornou
kvalifikaci a vytouženou práci nejen v ČR.
Dolnoslezská vysoká škola ve Vratislavi působí již 20 let
a je uváděna jako nejlepší soukromá vysoká škola
v Dolním Slezsku v Polsku. Je jednou ze čtyř soukromých
vysokých škol, která má akademickou pravomoc pro
udělování doktorských a postgraduální diplomů a má právo
požádat o udělení titulu profesora.

V akademickém roce 2021/22 nabízíme pro české studenty
v kombinované formě studia tyto studijní obory:
• SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A PEDAGOGIKA
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
+ navazující magisterský (2 roky)

Vzdělávací program byl oceněn v tomto roce Business
Center Club a Evropským hospodářským a sociálním
výborem v Bruselu Evropskou medailí v kategorii
služeb. NMgr program je uznán MŠMT ČR a po
absolvování získáváte tuto kvalifikaci:
• učitel MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami • vychovatel pro děti/mládež se speciálními
a bez speciálních vzdělávacích potřeb,

• učitel 1. stupně ZŠ pro děti se speciálními

vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích
potřeb,
• učitel 2. stupně ZŠ pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami,

vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích
potřeb,

• asistent pedagoga,
• speciální pedagog ve školách, školských a poraden-

ských zařízeních.

• učitel praktické školy,

studium@dsw.edu.pl
721 889 066 nebo 776 611 040

Pro více informací napište na
volejte

facebook.com/dolnoslezskavysokaskola

Kancelář přijímacího řízení v Ostravě
Vysoká škola DSW
Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

www.dsw.edu.pl
Dolnoslezská vysoká škola
Strzegomska 55, Wroclaw
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Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

a Slovačíkova 400/1
		 197 00 Praha 9 – Kbely
v +420 212 277 777
		 +420 731 411 370
a infovs@palestra.cz
O www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
• Wellness specialista

Forma a délka studia:
kombinovaná forma, 2 roky

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
• Výživové poradenství a sportovní diagnostika
• Sportovní a kondiční specialista, specializace:
- Fitness
- Wellness
- Volný čas

Forma ukončení studia, titul: MBA

Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná / 3 roky – Bc.; 2 roky – Mgr.
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška – Bc.
magisterská závěrečná zkouška – Mgr.
Školné: 24 750 Kč až 29 000 Kč za semestr – dle
vybraného oboru
MBA STUDIUM:
• Sportovní management

Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 30 000 Kč/semestr
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:
• Vychovatelství
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• Trenérská škola
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
13. 4., 13. 5., 7. 6., 1. 9., 15. 9. 2021 vždy od 16 hod.,
bližší informace na webových stránkách školy.
Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat
titul Bc. dvousemestrálním studiem, nyní se slevou
20 % na školném.

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 výzkumných 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 samosprávy, 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.

Váháte mezi VŠ a VOŠ?
• Podrobný adresář všech VOŠ v republice
• Najděte si ten správný obor
• Přijímací řízení, školné a další informace

studuj na

Vyšší odborné školy
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Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu
Ve školním roce 2019/2020 studovalo na 160 VOŠ 18 tisíc studentů. U přijímaček uspělo
89,6 % uchazečů. Nejčastěji uchazeči vyhledávali zdravotnické, pedagogické a technické
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 2019, www.msmt.cz

PRIGO Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech
a Mojmírovců 1002/42
		 709 00 Ostrava
v +420 800 888 989

a Blažejské nám. 9/84
		 779 00 Olomouc

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
(Ostrava, Olomouc, Havířov, Nový
Jičín, Bruntál)
• Obecně právní činnost (Ostrava)
• Sociální práce (Olomouc)
• Diplomovaná dětská sestra
(Havířov)
• Diplomovaná všeobecná sestra
(Havířov)
• Veterinářství (Ostrava)

• Denní i kombinovaná
forma studia
• Titul DiS.
• Praxe
• Erasmus+

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

„Studuj pod křídly
největší sportovní
organizace v ČR“
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

Management sportu
• Denní a kombinovaná forma vzdělání
• Stipendijní programy
• Individuální studijní plán
• Školné 23 000 Kč / školní rok
• Projekt První kariéra
• Projekt Aktivní rodič
• Nová podoba akreditovaného programu 2018
• Návaznost na VŠFS – titul Bc

studuj na

• Možnost pokračování
studia na sesterské
vysoké škole
a za 2 roky získání
titulu Bc.
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80 %
praxe

20 %

Dny otevřených dveří

Přihlášky do

Více o studiu

22. 4., 20. 5., 27. 5. 2021
vždy od 14 do 16 hodin

31. 5. 2021

akademiemichael.cz

teorie
Design
interiéru

Grafický
design
Fotografická
tvorba
Filmová
tvorba
Produkce
Scenáristika
a mediální
komunikace

Škola jako
tvůrčí dílna

Absolventka grafického designu
Alžběta Müllerová získala Národní cenu
za studentský design Junior 2020

Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Sociální
práce
denní

Sociální
pedagogika

kombinované

...sociální pracovník,
sociální pracovník ve veřejné
správě, asistent pedagoga,
interkulturní pracovník, komunitní
pracovník, casemanager
pro sociální služby...

3 roky

ovaný
diplomialista
c
e
sp

Vaše vstupenka do profese...

studuj na

Vyšší odborné školy
STUDIUM A PRAXE ZÁROVEŇ?
zažij 20 týdnů
zahraniční stáže
na naší VOŠ

vyssiodborneskoly.com
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Chcete umět účinně
pomáhat?
Studujte Sociální práci nebo Sociální
a humanitární práci na Caritas VOŠ
sociální Olomouc.
•
•
•
•

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

DiS. + Bc.

pomaturitní studium s p ů l r o č ní z a hr a n i č ní s t á ží
VETERINÁRNÍ ASISTENT

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

Vystuduj v České republice unikátní

Chceš se stát vysoce kvalifikovaným

studijní
obor
a
staň
se
nepostradatelným a samostatným
partnerem veterinárního lékaře.

odborníkem v oboru a lehce najít
uplatnění
v
rámci
celého
agrokomplexu nebo třeba rozjet
vlastní podnikání ?

nově od školního roku 2021/2022

3 letý denní studijní program nebo

3 letý denní studijní program
titul Dis. - Diplomovaný specialista

4 leté kombinované studium
titul Dis. - Diplomovaný specialista

I N DI V I DU Á L N Í PR OH L Í D KY : 7 . 4. 20 21
P ŘI H LÁ Š KY DO 31 . 5. 2 02 1
Š KO LN É J EN 4 0 0 0, - KČ RO ČN Ě

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BENEŠOV
VWWW.ZEMSBN.CZ

studuj na

studujcaritas.cz
přihlášky do 30. dubna
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Vyšší odborná škola – Akademická aliance
Studijní obor
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU

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

• 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
• Ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. v Ostravě možnost získání dvou
titulů DiS. a Bc. 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

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Obory studia pro školní rok 2021/2022:
• Diplomovaný nutriční terapeut – denní a kombinovaná forma vzdělávání – délka studia
3 roky

a 5. května 51
		 140 00 Praha 4
v +420 244 105 001
m +420 244 105 043
a zdravotnickaskola
		 @centrum.cz
		 studijni@szs5kvetna.cz
O www.zdravotnicka
		 skola5kvetna.cz

• Diplomovaná všeobecná sestra – denní (délka studia 3 roky) a kombinovaná (délka
studia 3,5 roku) forma vzdělávání
• 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 restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
a Karlova 111
		 397 01 Písek
v +420 382 212 819
a skola@vosr.cz
O www.vosr.cz

• 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.

studuj na

Vyšší odborné školy
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Vyšší odborná škola Brno
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
EKONOMICKO‑PRÁVNÍ ČINNOST, 68-41-N/03
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2021, 2. kolo: 3. 9. 2021.
Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek.
Po absolvování možnost zkráceného bakalářského studia na Mendelově univerzitě v Brně.
a Kotlářská 9
		 611 53 Brno
v		 +420 518 632 415
n Mgr. Věra Petrovičová
a petrovicova@oabrno.cz
O www.oabrno.cz

SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2021, 2. kolo: 3. 9. 2021.
Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek.

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Na chvíli se zastavte a zkuste odpovědět na několik otázek:

a Kounicova 684/16
		 602 00 Brno
v +420 542 211 405
a info@voszbrno.cz
O www.voszbrno.cz

1) Baví Vás práce s lidmi?
2) Zajímá Vás svět zdraví i nemocí?
3) Chtěli byste umět poskytnout profesionálně první pomoc?
4) Jste komunikativní a trpěliví?
5) Pracujete rádi v týmu?
6) Dokážete se samostatně rozhodovat a nést odpovědnost?
Odpověděli jste aspoň na tři otázky ANO? Pak zvažte studium
zdravotnického oboru.
Nabízíme v denní i kombinované formě studium programů Diplomovaná všeobecná sestra
a Diplomovaná dětská sestra.
Studium je svou organizací blízké vysokoškolskému, absolvent získává titul "diplomovaný specialista"
(DiS).
Po absolutoriu máte zaručené uplatnění v oborech s budoucností a dobrým finančním ohodnocením.
Přihlášku podat do 31. 5. 2021

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

a Tyršova 34
746 95 Opava
v +420 553 613 315
a vos@sshsopava.cz
O 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
• 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
— kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
Absolventi získávají titul diplomovaný specialista
(DiS.). Uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají
přijímací zkoušku.

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín
POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH
DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT 53-43-N/11
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51
a Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
v +420 321 720 236
a sekretariat
		 @zdravotka.cz
O www.zdravotka.cz

studuj na

Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.
Poplatek: 3 000 Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(1 000 Kč/měsíc)
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Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Studijní obor:

Program vyššího odborného studia:

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU
zaměření oboru:

Potravinářství s profilací:
• Technologie a hygiena potravin
• A nalýza potravin
• Zpracování mléka
a Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
n Kontaktní osoba
		 Mgr. Ing. Michal
		 Pospíšil
v +420 573 334 936
m +420 573 334 936
O www.potravinarska
		 -skola.cz

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.

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku
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

75-32-N/.. Sociální práce
a sociální pedagogika
• V ZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
Kombinované studium – tříleté
• V ZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
• S tudium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
• Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. května 2021

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

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

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
• 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.
• 1. kolo přijímacího řízení se koná dne 15. 6. 2021,
přihlášky do konce května.
• A bsolventi nacházejí bezproblémové uplatnění
ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli
oblasti elektrotechniky.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

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 Evropská 33
160 00 Praha 6
v +420 233 091 261
a info@pedevropska.cz
O www.pedevropska.cz

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:
31. 5. 2021
Bližší informace na webu školy.

Vzdělávací program: Sociální pedagogika a teologie
realizován v zaměření: SOCIÁLNÍ PRÁCE
		
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Délka studia: 3 roky (denní i kombinované)
Školné: denní studium - 8 000 Kč/rok
		
kombinované studium - 11 000 Kč/rok
Přihlášky:
1. kolo: 1. 2. – 22. 5. 2021 2. kolo: 13. 6. – 18. 8. 2021
Přijímací řízení: formou ústního pohovoru
1. kolo: 7 . – 11. 6. 2021 2. kolo: konec srpna 2021
Den otevřených dveří: 28. 4. 2021 od 10 – 16 hod.
Škola nabízí levné ubytování v areálu školy v centru Prahy. Je známa pro svou přátelskou atmosféru,
příjemné prostředí a kvalitní vzdělání v oblasti
sociální práce.

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:
První kolo přijímacího řízení se uskuteční
15. června 2021 — příjem přihlášek do 31. 5. 2021.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz,
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory:
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního výběru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu,
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Přijímá pro školní rok 2021/2022
absolventy středních škol ke studiu oboru
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11
Denní forma studia – 3 roky,
kombinovaná forma studia – 3,5 roku,
denní forma studia – zkrácené studium
od 2. ročníku.

Sociální práce a sociální pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná,
3 roky
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná,
3 roky

Těšíme se na Vás!

Den otevřených dveří: 13. 4. 2021 od 10:00 do 16:30
hod.

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

OBORY VZDĚLÁNÍ:
1.
		
		
2.
		
		

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

Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

Vzdělávací program:

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

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická

VOŠ sociální Ostrava nabízí studium oboru

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

TECHNICKÉ s profilací
Řízení jakosti a metrologie
nebo Údržba a servis techniky

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

studuj na

Přihlášky ke studiu:
• 1. kolo – do 31. 5. 2021
• 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 odborné školy
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

a Školní 1060/50
430 01 Chomutov
n Mgr. D. Žižková
v +420 474 628 982
		 +420 474 628 992
O www.spscv.cz

v
		
a
O

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary
Ve školním roce 2021/22
budeme otevírat tyto obory:

68-43-N/10
Veřejnosprávní činnosti
s podporou ICT

• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaný zubní technik
• Diplomovaný farmaceutický asistent

Informace k přijímacímu řízení:
www.spscv.cz/prijimaci‑rizeni‑vos/
Osobní návštěvu lze sjednat
prostřednictvím kontaktů.

STUDIJNÍ OBORY:
• Management sportu • W
 ellness – Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné: 18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok – dle
vybraného oboru
Slovačíkova 400/1
Dny otevřených dveří: 13. 4., 13. 5., 7. 6. 2021
197 00 Praha 9 – Kbely
vždy od 15.30 hod., bližší informace na webových
+420 212 277 711
stránkách školy.
+420 603 286 852
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na
info@palestra.cz
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem, nyní se slevou 20 % na školném.
www.palestra.cz
Studenti mají možnost získat již během studia
3 osvědčení: Instruktor fitness • Instruktor školního
lyžování • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy. Navíc
také potvrzení o absolvování rekvalifikačního programu sportovní masáž.

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

a Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary
v +420 353 233 936
a sekretariat.skoly@
		 zdravkakv.cz
O www.zdravkakv.cz

a Resslova 440
387 01 Volyně
v +420 383 372 817
+420 383 457 010
a skola@volyne.cz
O www.vos.volyne.cz

Osobní návštěvu lze sjednat
na uvedených kontaktech.

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

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

• Pozemkové úpravy a ekologie krajiny
• Zemědělské technologie a stavby v krajině

Roční školné: 4 000 Kč ve dvou splátkách
Možnost praxe v zahraničí.

Kombinované studium:
• Diplomovaná dentální hygienistka

• Pozemkové úpravy a zemědělské technologie

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

Domov mládeže, školní jídelna

Denní studium:
• C estovní ruch
• Diplomovaný zubní technik
• Management sportovních aktivit

Zaměření:

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.

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 29. 5. 2021,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin

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

Vzdělávací program: PÉČE O KRAJINU

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

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“.
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 2021,
2. kolo – 15. srpna 2021.

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Denní studium — tříleté
• Studium ukončeno absolutoriem, profesní titul, DiS.
•B
 ez přijímacích zkoušek
• 4 měsíce odborné praxe během studia
• Vyučování formou projektů
• Pravidelné exkurze

Informace na tel. č. : 353 233 936

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

a Riegrova 1403
508 01 Hořice
v +420 493 623 021
a info@gozhorice.cz
O www.zaghorice.cz
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem

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

a

vyssiodborneskoly.com

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

studuj na

Denní a kombinované studium:
• Bezpečnost obyvatelstva
• Diplomovaný oční optik
• Sociální práce
• S ystémový administrátor IT
• Veřejná správa
Bližší informace na www.vosplzen.cz
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Vyšší odborné školy

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

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha
Pro absolventy střední školy s maturitou otevíráme
ve školním roce 2021/2022

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

UMĚLECKÝ OBOR

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

82 – 41 – N/08
• tříletá vyšší odborná škola
• pouze denní forma studia
• školné 5000 Kč ročně
• studium je ukončeno absolutoriem s titulem, DiS.

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.

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

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. 2021

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

Přihlášky: do 31. 5. 2021
Přijímací zkoušky: 14. – 15. 6. 2021
Dny otevřených dveří VOŠ: 21. 4. 2021
od 10–17 hod. nebo kdykoliv po předchozím objednání (tel. 266 710 944, mail: info@vosonspso.cz).

Knižní balíčky k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky
Modelové otázky medicína
Pouze u nás seženete modelové otázky
4 lékařských fakult (1. LF UK,
2. LF UK, LF MU, LF UPOL)

Balíček OSP + ZSV Přijímačky na VŠ v pohodě
Naše cena 499 Kč, běžná cena 678 Kč

Balíček maturita AJ + ČJ
Maturita Anglický jazyk + Český jazyk a literatura
Naše cena 478 Kč, běžná cena 518 Kč
Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz

Všec hno, co pot ře b u ješ na češ ti n u, najdeš na

studuj na

Jazyky a ostatní studium

jazykoveskoly.com
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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

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
myslíte, 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
několika 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
a Tuklatská 3/2105		 dobré studenty nabídky zajímavé práce s využitím jazyků i vrácením 50 % školného, zajímavé studentské
akce, pobyty v zahraničí... 		
A především, naše studenty máme rádi ;)
		 100 00 Praha-Strašnice

v +420 274 776 256
		 +420 724 173 829
a info@bi.cz
O www.bi.cz

Vsaďte na jistotu... Již 29 let mluvíme společnou řečí...
Nyní velké slevy až 8000 Kč!

• Platba na splátky

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

studuj na
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Jazyky a ostatní studium

jazykoveskoly.com

Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

Rok intenzivní angličtiny s mezinárodním
certifikátem a filmovou aplikací!
+ status studenta pro letošní maturanty
+ vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+ čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 29 980 Kč navíc dostanete:
+ mezinárodní jazykovou zkoušku zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ využití filmů v hodinách pro trénink poslechu a porozumění
+ inovativní aplikaci Mooveez do telefonu pro učení pomocí filmů
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma
Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!
B1 - C1

Kdy:

Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:

Kurz je na úrovních:

Samozřejmostí je u nás:

Pre-intermediate
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní
jazykovou zkouškou

Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího z Poděbrad
Studium zařazeno do vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb.

Akční cena: 26 980 Kč

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

při platbě do konce června

V zářijovém čísle časopisu Kam Po Maturitě
si přečtete:
41 / září 2020

/ 35 Kč

Speciál: Hum
anitní
obory

• Jak vybrat vysokou školu

Přijímačky
na VŠ
2021
42 / leden 2021 / 35 Kč

61 prezentací
VŠ
16 prezentací
VOŠ

Kam se dostanete
bez přijímaček

• Dny otevřených dveří VŠ

Mapa VŠ v ČR
xx prezentací VŠ
xx prezentací VOŠ

• Hlavní termíny maturitního roku
Rozhovory

• Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ
		 a jazykovek z celé republiky

s rektory VŠ

VYSOKÉ ŠK
OLY A
•PŘEDŠKOLNÍ
a MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA
•DIPLOMOVANÁ
DĚTSKÁ SESTRA
•SOCIÁLNÍ PRÁCE

COVID-19

... další obory

KPM 41.indd

Manuál přijímacího řízení

1

VEŘEJNÁ SPRÁVA|
OBECNĚ PRÁVNÍ
ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ
POLITIKA|DIPLOMO
DiS. Bc. Ing.
MBA MPA LL.M.
VANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA|VETERINÁ
ŘSTVÍ

JÍMAČK Y
JAK ZVLÁDNOUT PŘI
T
U NÁS MŮŽETE STUDOVA

PEDAGOGIKA
• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
SESTRA
SESTRA • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ
• DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
• VETERINÁŘSTVÍ •SOCIÁLNÍ
SPRÁVA • MANAGEMENT
• HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A

DiS. Bc. Ing. MBA MPA LL.M.

Stahujte a prohlížejte zdarma
www.Casopis.KamPoMaturite.cz

studuj na

www.prigo.cz

www.prigo.c

z
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HUMANITAS
UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS
letos nabízí tyto prestižní studijní obory

Magisterský obor: PSYCHOLOGIE
Prestižní studijní obor, který získal ocenění Ministerstva vysokého školství v Polsku za nejvíce inovativní a moderní program
zaměřený na praktickou a teoretickou přípravu absolventů pro povolání samostatného psychologa v profesi: klinický psycholog, školní psycholog, dětský psycholog, který pracuje jako specialista v pedagogické terapii, specialista na závislostní
psychoterapii, specialista na závislostní terapii, a zejména vykonává funkce vyžadující kompetence získané během studia
v následujících specializacích:

• KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
• PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOPROFYLAXE

Bakalářský obor:

MANAGEMENT

Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI je reakcí na potřeby trhu práce v této oblasti. Součástí studijního programu
je školení specialistů pro veřejnou správu, státní služby a společnosti v oblasti krizového řízení a ohrožení bezpečnosti státu.
Absolvent Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI bude mít znalosti, dovednosti a sociální kompetence v oblasti organizace a managementu, jakož i teorie a bezpečnostních systémů. Bude připraven pracovat jak ve strukturách veřejné správy (vládní, samosprávné, centrální a terénní), tak i ve vládních, nevládních a ekonomických institucích.
Absolventi mohou pracovat v povoláních souvisejících s bezpečností:
VE SLUŽBÁCH PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH
V INSTITUCÍCH MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
V ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽKÁCH
V CIVILNÍ OBRANĚ STÁTU
V BEZPEČNOSTNÍCH ODDĚLENÍCH VELKÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

•
•
•

•

•

O nás:
Jsme mezinárodním projektem Humanitas University, vysoké školy s více jak dvacetiletou tradicí a zkušenostmi ve vzdělávání.
Může se pochlubit možnostmi studia v 10 studijních oborech, 6 magisterských a 55 postgraduálních a mnohými oceněními
v oblastech vysokoškolského studia. Universitas Humanitas Philia Pragensis je zapsána v registru zahraničních evropských
studijních programech škol, nabízí studium v akreditovaných studijních programech.

www.humanitaspraha.cz
studiumhfp@humanitaspraha.cz

721 889 066, 776 611 040

Vysoká škola
IT, datové analýzy
a businessu
unicornuniversity.net

Softwarový
vývoj
Business
Management

● Prezenční, kombinovaná
a online forma studia.

● Umíme komunikovat online.

Od přijímaček až po zkoušky.

● Umožníme Ti pracovat

na skvělých projektech.
Třeba pro CERN.

● Učíme to, co funguje v praxi.

Softwarové inženýrství
a big data

Aplikovaná ekonomie
a analýza dat

Vzděláváme profesionály,
o které trh stojí.

● Nabízíme atraktivní praxe.
V Unicornu, Microsoftu,
KPMG a jinde.

