2. kola přijímaček - které školy přijímají přihlášky i v dubnu a dál
Akademie múzických umění v
Praze
Česká zemědělská univerzita v
Praze

Divadelní fakulta obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

www.damu.cz

30.4.2015 1. kolo

Hudební fakulta obor Bicí http://www.hamu.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni-1/DODATEC.BICI%20bc%20prij.zk.%202015.jpg/view

www.hamu.cz

31.5.2015 dodatečné př. řízení

Fakulta tropického zemědělství (pův. Institut tropů a subtropů)
Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 2. kolo http://www.af.czu.cz/cs/?r=637&i=19114
Fakulta lesnická a dřevařská vybrané bakalářské obory http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3463&i=18822
Fakulta architektury nově akreditovaný obor Krajinářská architektura https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Bs
Fakulta biomedicínského inženýrství cizojazyčné obory

www.ftz.czu.cz
www.af.czu.cz
www.fld.czu.cz
www.fa.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz

1.7.2015
10.8.2015
20.7.2015
15.6.2015
31.5.2015

Fakulta biomedicínského inženýrství 2. kolo pro vybrané obory http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

www.fbmi.cvut.cz

20.8.2015 2. kolo

Fakulta dopravní nově akreditované obory http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dokumenty/2015-B-BEZ+LOGmimoradny%20termin%20Praha.pdf
České vysoké učení technické v Fakulta elektrotechnická http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/mimoradne-prijeti.html
Praze
Fakulta stavební http://www.fsv.cvut.cz/legislat/vd042015.php 2. kolo
Masarykův ústav vyšších studií 2. kolo vybrané obory http://www.muvs.cvut.cz/2015/05/mimoradne-kolo-prijimaciho-rizeni-proakademicky-rok-20152016-2/
Fakulta strojní 2. kolo pro uchazeče, kteří konají maturitu v ČR http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12922Studijni/vyhlasky/Vynos_2_2015.pdf
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2. kolo https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/oznameni/5819-prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok2015-2016-2-kolo
Hudební fakulta obor Multimediální kompozice, Kompozice, Hra na bicí nástroje mimořádný termín
Janáčkova akademie múzických Hudební fakulta obor Hra na trombon
umění v Brně
Divadelní fakulta obor Audiovizuální tvorba a divadlo 2. kolo http://www.jamu.cz/img/difa/prijimaci-rizeni/smernice-dodatpz_atd_bc_2015-2016.pdf
Ekonomická fakulta prodloužený termín
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě

www.fd.cvut.cz
www.fel.cvut.cz
www.fsv.cvut.cz
www.muvs.cvut.cz
www.fs.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz

www.ef.jcu.cz
www.ff.jcu.cz
www.zf.jcu.cz
www.tf.jcu.cz

15.8.2015 2. kolo

www.med.muni.cz
www.phil.muni.cz
www.phil.muni.cz
www.ped.muni.cz

30.4.2015
30.4.2015
11.8.2015
30.4.2015

24.4.2015 1. kolo

Institut celoživotního vzdělávání

www.icv.mendelu.cz

Fakulta umění dodatečné přijímací řízení obor Sochařství - volná tvorba http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34694&id=13208

fu.osu.cz

20.8.2015 dodatečné př. řízení

Pedagogická fakulta nově akreditovaný obor Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=13393
Přírodovědecká fakulta 2. kolo vybrané obory http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=13401

www.pdf.osu.cz

17.8.2015 nově akreditovaný obor

www.prf.osu.cz

12.8.2015 2. kolo

Filozofická fakulta dodatečné přijímací řízení obor English Language and Literature http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=63&id=13319

ff.osu.cz

14.8.2015 nově akreditovaný obor

Obchodně podnikatelská fakulta obor Podniková ekonomika a management do 21. 8., další obory do 31. 8. 2015 (2. kolo)

www.opf.slu.cz

prodloužený termín pro 1.
15.5.2015
kolo
31.8.2015 2. kolo

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 2. kolo http://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/prijimaci-rizeni/2015-2016

www.fpf.slu.cz

Matematický ústav v Opavě
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2. kolo
Fakulta strojní 2. kolo
Fakulta textilní 2. kolo Textilní a oděvní návrhářství

www.math.slu.cz
www.fm.tul.cz
www.fs.tul.cz

Fakulta textilní 2. kolo bakalářské obory mimo Textilní a oděvní návrhářství http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
Ekonomická fakulta 2. kolo http://www.ekonomicka-fakulta.cz/studijni-programy-a-prijimaci-rizeni

Ústav zdravotnických studií nově akreditovaný obor Zdravotnický záchranář http://www.uzs.tul.cz/cs/otevirame-studijni-oborzdravotnicky-zachranar
Pedagogická fakulta 2. kolo vybrané obory https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29
Přírodovědecká fakulta 2. kolo vybrané obory https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Prijimaci-rizeni

www.ft.tul.cz
www.ef.tul.cz
www.uzs.tul.cz

9.8.2015 2. kolo
28.8.2015 2. kolo
20.5.2015 1. kolo
11.8.2015 2. kolo

www.fvtm.ujep.cz

7.8.2015 2. kolo
31.7.2015 2. kolo
prodloužený termín pro 1.
15.4.2015
kolo
24.8.2015 2. kolo

www.fzp.ujep.cz

20.8.2015 2. kolo

Filozofická fakulta 2. kolo http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/prijimaci-rizeni
Pedagogická fakulta 2. kolo http://www.pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8676:2-kolo-prijimacihorizeni&catid=275&Itemid=1023
Fakulta zdravotnických studií 2. kolo http://fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/1001-podminky-ii-kolo.pdf

www.ff.ujep.cz

17.8.2015 2. kolo

www.pf.ujep.cz

17.8.2015 2. kolo

www.fzs.ujep.cz

31.7.2015 2. kolo
prodloužený termín pro 1.
14.4.2015
kolo
17.8.2015 2. kolo
30.4.2015 nově akreditovaný obor

www.sci.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta 2. kolo
1. lékařská fakulta prodloužený termín pro nově akreditovaný obor Porodní asistentka

www.lf1.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta dodatečné přijímací řízení obor Teologie křesťanských tradic http://web.etf.cuni.cz/ETF-15.html

web.etf.cuni.cz

30.7.2015 dodatečné př. řízení

Husitská teologická fakulta 2. kolo http://www.htf.cuni.cz/HTF-527.html
Katolická teologická fakulta 2. kolo http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=1104&locale=cz
Lékařská fakulta v Hradci Králové - bakalářský obor Všeobecná sestra
Přírodovědecká fakulta 1. kolo pro nově akreditovaný obor Bioinformatika

www.htf.cuni.cz
www.ktf.cuni.cz
www.lfhk.cuni.cz
www.natur.cuni.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce

www.cmtf.upol.cz

14.8.2015
17.8.2015
30.4.2015
20.5.2015
30.4.2015
31.7.2015

Filozofická fakulta nově akreditované obory Korejština pro hospodářskou praxi, Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
http://www.ff.upol.cz/aktualita/clanek/dodatecne-zarazeni-novych-oboru-do-prijimaciho-rizeni-pro-akademicky-rok-201516/

www.ff.upol.cz

Pedagogická fakulta na základě žádosti děkana, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek
http://www.pdf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/

Přírodovědecká fakulta 2. kolo http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/druhe-kolo-prijimaciho-rizeni-na-prirodovedecke-fakulte-up-2/

www.KamPoMaturite.cz

2. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo

4.9.2015 nově akreditovaný obor
www.uhk.cz
www.uhk.cz

www.pdf.upol.cz

Pedagogická fakulta cizojazyčné obory

Univerzita Pardubice

1.7.2015 2. kolo
31.7.2015
5.8.2015
31.8.2015
15.7.2015

Fakulta životního prostředí 2. kolo http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PodminkyPR1516II.pdf, přijetí bez PZ

Přírodovědecká fakulta prodloužen termín pro 1. kolo

Univerzita Palackého v Olomouci

1. kolo
1. kolo
dodatečné př. řízení
1. kolo

15.4.2015 1. kolo
31.7.2015 2. kolo

Fakulta výrobních technologií a managementu 2. kolo

Univerzita Karlova v Praze

prodloužený termín pro 1.
kolo
30.4.2015 nově akreditovaný obor
prodloužený termín pro 1.
15.4.2015
kolo
17.4.2015

www.frrms.mendelu.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu prodloužený termín pro 1. kolo

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

8.9.2015 2. kolo

30.8.2015 2. kolo

Ústav zdravotnických studií

Univerzita Hradec Králové

16.9.2015 2. kolo

difa.jamu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

8.8.2015 2. kolo

hf.jamu.cz

Zemědělská fakulta prodloužený termín

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

7.8.2015 nově akreditovaný obor
31.8.2015 2. kolo
30.7.2015 2. kolo

12.4.2015 mimořádný termín
30.4.2015 mimořádný termín

Filozofická fakulta nově akreditovaný obor Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Teologická fakulta 2. kolo vybrané obory http://www.tf.jcu.cz/studium-a-vzdelavani/jak-na-tf-v-roce-2015-16/copy_of_podminkyprijimaciho-rizeni-1
Lékařská fakulta - Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapie v anglickém jazyce
Filozofická fakulta obory v AJ
Filozofická fakulta obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika a Katalánský jazyk a literatura
Pedagogická fakulta cizojazyčné obory

2. kolo
2. kolo
2. kolo
nově akreditovaný obor
1. kolo

2. kolo
2. kolo
1. kolo
nově akreditovaný obor
1. kolo
2. kolo

14.6.2015 nově akreditovaný obor

15.7.2015 možnost prodloužení
31.8.2015 1. kolo

www.prf.upol.cz

Fakulta restaurování

www.upce.cz/fr

Fakulta filozofická obory akreditované v AJ
Fakulta filozofická 2. kolo vybrané obory http://www.upce.cz/studium/pro-uchazece/2-kola.html
Dopravní fakulta Jana Pernera 2. kolo vybrané obory http://www.upce.cz/studium/pro-uchazece/2-kola.html
Fakulta ekonomicko-správní http://www.upce.cz/studium/pro-uchazece/2-kola.html

www.upce.cz/ff
www.upce.cz/ff
www.upce.cz/dfjp
www.upce.cz/fes

15.7.2015 2. kolo
15.5.2015
27.8.2015
30.4.2015
31.7.2015
15.8.2015
31.7.2015

1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno

Fakulta elektrotechniky a informatiky 2. kolo vybrané obory http://www.upce.cz/studium/pro-uchazece/2-kola.html

www.upce.cz/fei

Fakulta chemicko-technologická UPCE 2. kolo vybrané obory http://www.upce.cz/studium/pro-uchazece/2-kola.html

www.upce.cz/fcht

16.8.2015 2. kolo

Fakulta humanitních studií studijní program Filologie (akreditováno v angličtině)
Fakulta humanitních studií obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Fakulta managementu a ekonomiky obor v AJ 1. kolo

www.fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz
www.fame.utb.cz

31.5.2015 1. kolo
31.8.2015 1. kolo
31.5.2015 1. kolo

Fakulta aplikované informatiky 2. kolo vybrané obory http://www.utb.cz/fai/fai-otevira-2-kolo-prijimaciho-rizeni

www.fai.utb.cz

30.8.2015 2. kolo

Fakulta technologická vybrané obory 2. kolo

www.ft.utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení

www.flkr.utb.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie 2. kolo
Fakulta veterinárního lékařství - magisterský obor v AJ v případě nenaplnění kapacity
Celouniverzitní obor Aplikované vědy a technologie
Celouniverzitní obory

www.fvhe.vfu.cz
www.fvl.vfu.cz
www.vsb.cz
www.vsb.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství

www.fbi.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.fei.vsb.cz

9.10.2015 2. kolo
prodloužený termín pro 1.
30.4.2015
kolo
15.8.2015 2. kolo
17.7.2015 2. kolo
10.7.2015 případné 2. kolo
30.6.2015 nově akreditovaný obor
15.8.2015 2. kolo
30.4.2015 1. kolo
13.7.2015 2. kolo
30.4.2015 1. kolo
15.7.2015 2. kolo
31.8.2015 3. kolo
15.5.2015 1. kolo
25.8.2015 2. kolo
30.4.2015 1. kolo
10.8.2015 2. kolo
15.7.2015 2. kolo
30.4.2015 1. kolo
31.7.2015 2. kolo
18.9.2015 3. kolo
30.4.2015 1. kolo
31.7.2015 2. kolo
30.4.2015 1. kolo
30.6.2015 2. kolo
30.4.2015 1. kolo
30.4.2015 1. kolo

Ekonomická fakulta
Vysoká škola báňská - Technická
Ekonomická fakulta 2. kolo http://www.vsb.cz/cs/uchazeci/termin-prijimaciho-rizeni/
univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola ekonomická v
Praze

Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

www.fmmi.vsb.cz

Fakulta stavební http://www.fast.vsb.cz/cs/management-kvality/soubory/sme/FAST_SME_10_003.pdf

www.fast.vsb.cz

Fakulta strojní

www.fs.vsb.cz

Hornicko-geologická fakulta http://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf2/cs/studium-vyuka/prijimaci-rizeni/Podminky-prijeti-HGF2015_16.pdf
Fakulta informatiky a statistiky 1. kolo
Fakulta informatiky a statistiky 2. kolo pro obory s výjimkou ME
Fakulta financí a účetnictví 1. kolo
Fakulta managementu 1. kolo
Fakulta managementu 2. kolo http://www.fm.vse.cz/2-kolo-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-studijniho-programu/
Fakulta podnikohospodářská obory PE a AM
Fakulta podnikohospodářská obory CFM a EPM
Fakulta mezinárodních vztahů 1. kolo obory v AJ
Národohospodářská fakulta 1. kolo

Vysoká škola polytechnická
Jihlava

www.ekf.vsb.cz
www.ekf.vsb.cz

Obor Aplikovaná informatika - kombinovaná forma studia https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/aplikovanainformatika/podminky-prijimaciho-rizeni

www.hgf.vsb.cz
fis.vse.cz
f1.vse.cz
www.fm.vse.cz
www.fm.vse.cz
fph.vse.cz
fmv.vse.cz
nf.vse.cz
www.vspj.cz

14.8.2015 2. kolo

23.8.2015 2. kolo
30.4.2015
10.6.2015
30.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
20.7.2015

1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo

21.8.2015 1. kolo
www.vstecb.cz

Fakulta stavební 2. kolo vybrané obory http://www.stavarnabrno.cz/
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 2. kolo vybrané obory pro uchazeče, kteří splňují podmínku pro prominutí přijímací
zkoušky http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prijimaci_rizeni.php.cz
Fakulta strojního inženýrství https://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=40436
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická 2. kolo pro vybrané obory http://ff.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/index.html

www.fce.vutbr.cz

30.4.2015 1. kolo
31.7.2015 2. kolo
15.7.2015 2. kolo

www.feec.vutbr.cz

10.8.2015 2. kolo

www.fme.vutbr.cz
www.fel.zcu.cz
www.ff.zcu.cz

19.8.2015 2. kolo
22.4.2015 1. kolo
31.8.2015 2. kolo

Fakulta elektrotechnická 2. kolo http://fel.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2015/150701-Druhe_kolo_prijriz.html

www.fel.zcu.cz

16.8.2015 2. kolo

Fakulta ekonomická 2. kolo
http://fek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=FileName&idname=IDInternet&id=3982

www.fek.zcu.cz

31.7.2015 2. kolo

Fakulta pedagogická dodatečné přijímací řízení obor Učitelství pro mateřské školy (KS)
www.fpe.zcu.cz
http://fpe.zcu.cz/media/news/2015/05_VD_2015.pdf
Fakulta zdravotnických studií nově akreditovaný obor Ortotik - protetik http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/INFO-P_-2015www.fzs.zcu.cz
2016_OBOR_ORT.pdf
Fakulta strojní

www.fst.zcu.cz

10.8.2015 dodatečné přijímací řízení
30.4.2015 nově akreditovaný obor
17.4.2015 1. kolo
14.8.2015 2. kolo

Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol
Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. Informace vždy doporučujeme ověřit na studijním oddělení.

www.KamPoMaturite.cz
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