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Maturita je pro studenta jako rozcestí.
Chtûli bychom vás seznámit se v‰emi moÏnostmi „pomaturitního“ v˘voje
a pomoci vám situaci trochu zpﬁehlednit. Projdeme s vámi nabízené alternativy,
upozorníme vás na jejich pﬁednosti a moÏná úskalí.
1. Veﬁejné vysoké ‰koly a univerzity

+ Nejvyšší možné vzdělání vám umožní
lepší uplatnění, vyšší výdělky a nejmenší riziko
nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi bakalářským
či magisterským studiem. Na západě rozšířenější
bakalářské studium poskytuje výhodu v kratší době
studia, je ukončené vysokoškolským titulem. Po
jeho absolvování máte možnost změnit obor, fakultu
nebo i školu pro případné navazující magisterské
studium. Dlouhé prázdniny a studentský život.
- Několik let intenzivního studia, obtížné zkouškové
období, výdaje za studijní materiály a omezené
možnosti výdělku.
2. Soukromé vysoké ‰koly

+

Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivními
obory, možnost dokončit studium i v zahraničí.
Kvalitní soukromé školy nabízejí vyšší standard
vyučování a modernější učebny v porovnání s
průměrem veřejných škol. Některé soukromé školy
vyučují v cizím jazyce (většinou angličtině) a získaný
titul uznávají partnerské zahraniční univerzity. U
většiny škol nejsou přijímací zkoušky příliš obtížné
nebo nejsou vůbec. V ročníku jsou menší skupiny
studentů.
- Studium na soukromých vysokých školách je
placené. Některé školy nenabízejí navazující magis-

terské studium.

3. Vy‰‰í odborné ‰koly

+

Velká nabídka vyšších odborných škol, které
poskytují praktické vzdělání a zajímavé studijní
obory. Snazší přijímací řízení než u VŠ. Přihlášky
můžete podávat do konce dubna, ale lze se na
ně dostat ještě v 2. a 3. kole přijímacího řízení
(červenec – srpen). Velkou výhodou „vošek“ je praxe
jako součást studia. Po absolutoriu získáte titul
diplomovaný specialista (Dis).
- Horší renomé než vysoké školy, vzdělání je nižší
než vysokoškolské.

4. Kurzy pomaturitního studia jazykÛ

+ Naučíte se jeden nebo i dva světové jazyky. Na
závěr studia můžete složit mezinárodní jazykové
zkoušky nebo státní jazykovou zkoušku. Do jednoho
roku po maturitě zůstává studentům pomaturitních jazykových kurzů status studenta a stát za ně
platí zdravotní a sociální pojištění. Kurzy zaberou
většinou jen dvacet hodin týdně. Studovat můžete i
v odpoledních hodinách po práci.
- Věnujete se jen studiu jazyků. Některé školy jsou
dražší.
Pokračování na str. 3

Alternativy kam po maturitû?
Jak si vybrat nejlep‰í vysokou ‰kolu
Jak se pﬁipravit na pﬁijímací zkou‰ky?
Adresáﬁ vysok˘ch ‰kol v âR
Jak si vybrat vy‰‰í odbornou ‰kolu?
Adresáﬁ vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol
Jak udûlat maturitu v pohodû
Soutûž o hodnotné ceny
Aupair
Pomaturitní studium jazykÛ
Jazykové pobyty
Work and travel, práce v zahraniãí
Zamûstnavatelé, praxe
Jak se dostat na právnické fakulty

1
4
5
6
14
17
20
21
22
22
24
26
28
29

Partneﬁi jednotliv˘ch Sekcí
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Adresáﬁ veﬁejn˘ch vysok˘ch škol
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
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Vyléčíme vaši Tarifofobii
Ostatní fobie už jsou na vás

Milí studenti, výchovní poradci, uãitelé!
Představujeme vám nový časopis Kam po maturitě
– Katalog pomaturitního vzdělávání. Bude vycházet
dvakrát ročně vždy na začátku školního roku a na
začátku druhého pololetí. Naším cílem je předkládat
vám kvalifikované a aktuální informace o možnostech
studia po maturitě. Víme totiž, jak důležité a zásadní
je rozhodnutí, před kterým stojí každý maturant a
jeho rodiče. Výběr studijního oboru a tím i budoucí
profesní dráhy ovlivní celý život mladého člověka.
Krok za krokem vám představíme všechny možnosti
dalšího studia. Popíšeme vám alternativní cesty
v případě vašeho nepřijetí na vysokou školu.
Seznámíme vás s širokou nabídkou veřejných i
soukromých vysokých škol a vyšších odborných
škol, s možnostmi studia jazyků doma i v zahraničí, s
výhodami i úskalími pracovních a au pair pobytů…

Doufáme, že vám náš časopis na této životní
křižovatce pomůže – pomůže v tom smyslu, že vám
poskytne dostatek informací o možných alternativách, abyste se mohli rozhodnout správně.

V P¤ÍŠTÍM âÍSLE:

Je mnoho cest. Zvolte si tu svou!

● Pﬁedstavíme nové vysoké školy
● Zjistíme, kde jsou nejmenší šance na pﬁijetí
Přeji vám teplý a barevný podzim,
● Kam smûﬁuje nejvíce zájemcÛ o studium
● Jak vyplnit pﬁihlášku na VŠ a VOŠ
Jiří Kadlec
● Jak napsat odvolání
šéfredaktor
● Jak se dostat na právnické a ekonomické
fakulty
● Jak se nejlépe nauãit cizí jazyky
PS.: Náš časopis se doplňuje s internetovým portálem
● BONUS - ãlánky na vaše pﬁání!
www.casopis.kampomaturite.cz, kde také naleznete
veškeré a aktualizované informace o pomaturitním
vzdělávání.

byste si
m
e
ã
o
nám,
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urit
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casop
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REDAKCE:
AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7
T/F: 233 382 685
GSM: 606 411 115
Jiří Kadlec – šéfredaktor
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
MUDr. Darja Judina – odborný poradce
Veronika Vargová – adresáře škol

PŘÍJEM INZERCE DO DALŠÍHO ČÍSLA:
Mgr. Marek Sochor
GSM: 777 664 266
inzerce@KamPoMaturite.cz
Zapsáno do evidence periodického tisku.
Evid. č.: MK ČR E 17004

Maturita je pro studenta jako rozcestí.
Pokračování ze str. 1

5. Nulté roãníky, pomaturitní a rekvalifikaãní kurzy

+ Výborná příprava na přijímací zkoušky. Získáte

Student extra nabito
Pořiďte si studentský tarif s nejnižším paušálem na trhu. Za 100 Kč získáte hodnotu
150 Kč a své volné minuty budete klidně měnit za volné SMS. Navíc si k tomu třeba
vyberete zvýhodněný telefon. Tak už se nebojte přejít z karty na tarif.
Objednávejte na 800 777 777 nebo na www.vodafone.cz

Je to ve vašich rukou.
Určeno pro studenty nepodnikatele ve věku 15-26 let s platným dokladem o studiu. Platí s tarifem Nabito 100. Částky jsou uvedeny bez 19% DPH, s DPH činí 119 Kč a 178,50 Kč. Více na www.vodafone.cz

nové odborné vědomosti, blíže poznáte zvolený
studijní obor a budete se moci rozhodnout, jestli
jej na dané škole opravdu chcete studovat. Vysoké
školy, které otevírají své nulté ročníky, nabízejí
možnost požádat po úspěšných přijímačkách
o uznání zkoušek složených v nulťáku. Nejširší
nabídku nultých ročníků nabízejí vzdělávací agentury. Na závěr kurzu obvykle obdržíte certifikát
o jeho absolvování, který vám může pomoci u
přijímacích zkoušek.
- Otevírá je pouze málo škol a jsou vždy placené.

6. Studium v zahraniãí

+ Po vstupu do EU platí pro Čechy stejné podmínky na evropských vysokých školách jako
pro domácí studenty. K přijetí potřebujete složit
přijímací zkoušky, případně uhradit školné. Některé
státy mají studium bezplatné, např. Německo a
Rakousko. Naučíte se výborně cizí jazyk, získáte
zahraniční zkušenosti a budete na trhu práce
vzácným zbožím.
- Vyšší životní náklady. Na prestižních školách
se platí deseti- až statisícové školné. Zahraniční
univerzita není zárukou kvality, je nutné si školu
předem pořádně prověřit.

tradičních au-pair můžete dnes v cizině pracovat
i v mnoha jiných profesích. V rámci EU můžete
legálně pracovat např. ve Velké Británii, Irsku a
Švédsku. Zajímavou příležitostí jsou různé charitativní organizace, zájemci většinou pracují pouze
za ubytování a stravu.
- Většinou máte tolik práce, že se nestíháte
připravovat na další přijímačky. Málokdy si
přivezete nějaké větší peníze, protože je utratíte
za cestování nebo za vyšší životní náklady.

8. Nastoupit do práce

+ Vyděláváte peníze, získáváte zkušenosti, praxi a
kontakty. Jste nezávislý na rodičích.

7. Práce v zahraniãí (au-pair, work and travel, jiné)

+

Naučíte se výborně světový jazyk. Kromě

- Hůře se vrátíte ke studiu. Bez vzdělání jsou vaše
možnosti v kariéře omezené.
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Jak si vybrat
Vysokou školu

tip!

Máte pﬁed sebou je‰tû poslední roãník stﬁední ‰koly a zaãínáte se zab˘vat otázkou, co dál?

Vysokou školu si můžete vybrat státní nebo soukromou. Na státních školách jsou přijímací zkoušky
obtížnější. V dnešní době má však každý student
dostatek možností a informací k perfektní přípravě
– školy zveřejňují informace o přijímacím řízení
na internetu, pro každý obor existují učebnice
a cvičebnice, přípravné kurzy, nulté ročníky. Na
soukromých vysokých školách jsou přijímací
zkoušky mnohem snadnější nebo nejsou vůbec,
školy přijímají vícekrát ročně, platí se však školné.
Na většinu vysokých škol se podávají přihlášky do
konce února (pokud se dělají talentové zkoušky,

podávají se přihlášky dříve). Podrobné informace o
přijímacím řízení zjistíte v adresáři vysokých škol
www.VysokeSkoly.com nebo přímo na webových
stránkách školy. Kromě klasického papírového
formuláře dnes mnoho škol nabízí již i internetovou přihlášku. Poplatek za přihlášku se pohybuje kolem 500 Kč a platí se za každou podanou
přihlášku. Za internetovou bývá poplatek nižší.
S výběrem vhodné školy vám také pomohou
výchovní poradci z řad učitelů na vaší střední
škole, kteří mají přehled o možnostech studia.
Nevíte-li si přesto rady, můžete se obrátit také
na pedagogicko-psychologické poradny, Ústav
pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo
na vzdělávací agenturu AMOS, která poskytuje
zdarma poradenství a databázi přijímacích testů
z minulých let a na vyžádání zasílá emailem

V době sítí a masmédií je mnohem důležitější
umět se v záplavě informací orientovat, správně
si vybrat, chápat souvislosti a využívat je. Žijeme
v bouřlivém a chaotickém světě, který je pro
člověka jen tak dobrým místem, jak dobře umí se
změnami, a tedy i sám se sebou, pracovat.
Vysokou školou, která pamatuje i na rozvoj
osobnosti studenta, je brněnská NEWTON
College, která mladé muže a ženy připravuje na
náročnou a zajímavou práci manažera. Jelikož
úspěch manažera závisí nejen na znalostech,
ale především na jeho osobních a mezilidských
dovednostech, jsou kromě výuky teorie na NC
i speciální tréninky. Studenti v nich řeší modelové situace z praxe, pod dohledem specialistů
řídí svůj osobní rozvoj, zdokonalují dovednosti

Trendem poslední doby jsou jednoleté přípravné
kurzy typu nultých ročníků, které začínají v říjnu
nebo listopadu. Kromě těchto kurzů existují i kurzy
kratší, např. semestrální, měsíční apod. Uchazeči,
kteří absolvovali přípravný kurz, mají statisticky
vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek.
Doporučujeme se nad výběrem školy opravdu
zamyslet a získat si maximum informací o konkrétní škole, fakultě, oboru, porovnávat jednotlivé
fakulty. Je to důležité rozhodnutí, které ovlivní váš
další život.

4.) Spoãítejte si, kolik dnÛ máte do pﬁijímacích
zkou‰ek a rozvrhnûte si podle toho svou pﬁípravu.

atmosféra; bodování přijímacího testu; možnosti
bonusových bodů, např. za maturitu s vyznamenáním, státnice z cizích jazyků, praxi. Podrobně
si přečtěte pokyny děkana k přijímacím zkouškám!

I na poslední chvíli se můžete hodně naučit,
ale musíte se učit systematicky a efektivně.
Existují např. i intenzivní přípravné kurzy těsně
před přijímacím řízením; podklady k přijímacím
zkouškám na letošní přijímací zkoušky PF UK, PA
ČR, VŠE 2006.

2.) SeÏeÀte si pﬁijímací testy z minul˘ch let: některé
vysoké školy je zveřejňují na svých internetových
stránkách; spousty přijímacích testů shromažďují
vzdělávací portály, např. KamPoMaturite.cz/
testy; Testonline.cz atd.; vycházejí v učebnicích k
přijímacím zkouškám nebo se dají zakoupit přímo
na vysoké škole, např. 1. LF UK prodává své testy z
biologie, chemie, fyziky.

3.) Vyzpovídejte kamarády, kteﬁí uÏ na pﬁijímacích
zkou‰kách byli. Rovněž si vyměňujte informace
se spolužáky, kteří se připravují na stejné přijímací
zkoušky.

5.) Pﬁipravte svou psychiku na den „D“. Přijímací
zkoušky jsou hlavně spojeny s velkým stresem,
který může zádně ovlivnit váš výkon. Mezi hlavní
stresové faktory patří:

a. Strach z neúspûchu: Pokud budete vědět, jak
testy vypadají a jak jste se připravovali, pak lépe
odhadnete i své šance na úspěch. Myslete na to,
že nepřijetí ještě neznamená ztracený rok, protože
ho můžete využít k pomaturitnímu, zahraničnímu,
jazykovému studiu nebo praxi.

b. Neznámé prostﬁedí: Může způsobit velkou ztrátu
času, a tedy i nervů. Zajděte se podívat do školy,
kde se budou konat přijímací zkoušky, případně
si školu vyhledejte na mapě, zjistěte si předem
dopravní spojení a dostavte se s předstihem.
c. âasov˘ limit: Spousta studentů pod časovým
stresem podává o hodně horší výkony, přitom je
velice jednoduché se na časový limit připravit.
Stačí si doma se stopkami vyzkoušet dvě, tři varianty přijímacích testů nanečisto a dodržet přesně
časovou dotaci na test!
6.) Pﬁipravte se na nejkritiãtûj‰í den pﬁed pﬁijímací
zkou‰kou. Psychologové obvykle zmiňují radu
„neučte se den před testem, abyste nezjistili, že
něco neumíte, a tím si ještě více uškodili“. Na
druhou stranu většina studentů se učí na poslední
chvíli, a tak jim nezbývá využít i ten den před testy.
Proto raději doporučujeme, aby student využil
poslední den na rekapitulaci toho, co umí.

Inzerce

Také si při tom nekonečném biflování často
kladete otázku, zda vám to všechno v životě
k něčemu bude? Proč se „to“ učit nazpaměť, když
„to“ stejně zapomenete a navíc si „to“ kdykoli
někde najdete? Sami jistě cítíte, že pro život je
potřeba něco úplně jiného.

podklady zaměřené na konkrétní fakultu nebo
obor, (např. „Jak se dostat na právnické fakulty“).
Všechny podklady najdete také na adrese casopis.
kampomaturite.cz.

1.) Zjistûte si v‰echny dostupné informace o
pﬁijímacím ﬁízení: jeho struktura; organizace;

Inzerce

Studuj tak, jak chceš žít

6 rad, jak se pﬁipravit
na pﬁijímací zkou‰ky

Nejde jen o to, nauãit se k pﬁijímacím zkou‰kám co nejvíc. Nûkdy ani nemusíte
pﬁesnû vûdût, co v‰echno se máte uãit. Mezery ve znalostech se dají nahradit poctiv˘m seznámením s pﬁijímacími testy, zvolením strategie a vlastní du‰evní pﬁípravou na pﬁijímací ﬁízení.
Bez vûdomostí se v‰ak neobejdete, proto doporuãujeme dÛkladnou pﬁípravu. Následujících
nûkolik rad by vám mûlo pomoci vyuÏít va‰ich vûdomostí na maximum.

Jak vybrat vysokou ‰kolu
Vysokou školu vybírejte podle toho, co vás nejvíc
baví, zajímá a čím se chcete zabývat i v budoucnu – zvažte perspektivu budoucího povolání.
Maturitní předměty si zvolte tak, aby učení bylo
efektivní zároveň i na přijímací zkoušky.
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Jak si vybrat
Vysokou školu

v oblasti komunikace a jednání s lidmi, řešení
konfliktů, motivace druhých i sebe sama, vedení
pracovních týmů a další.
Studenti NC si mohou nabyté znalosti vyzkoušet v
praxi již od zahájení studia. NC jim sama zajišťuje
studijní praxe ve firmách a institucích. Na praxích
se studenti NC zapojují do řešení aktuálních
úkolů a projektů jako rovnocenní členové firemních týmů. Studenti se také mohou účastnit
na projektech v rámci NC samotné, především
v oblasti propagace, výzkumu, publikační činnosti
a pořádání konferencí.
V neposlední řadě se mohou studenti NC podílet
i na samotném fungování školy. Pokud jim něco
nevyhovuje, mohou nejen navrhnout vylepšení,
ale po domluvě s vedením NC ho i sami realizovat. Z tohoto pohledu se NC stává pro studenty
první firmou, na jejímž fungování a podobě se
mohou podílet a ovlivňovat je. Jinými slovy,
zahájení studia na NC je zahájením manažerské
praxe.

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (ZÈU)

poskytuje vzdìlání ve vìtinì hlavních vzdìlávacích oborù. Jako jediná vysokokolská instituce Plzeòského kraje pøipravuje studenty pro inenýrská povolání v oborech strojních, elektrotechnických, informatiky, aplikované
matematiky a fyziky, mechaniky, ekonomiky, pro povolání uèitelù základních a støedních kol se irokým rozsahem pøedmìtù,
jako i pro právnická a humanitnì zamìøená povolání (umìlecká, filozofická). íøe zábìru a univerzálnost je naí hlavní konkurenèní výhodou.
ZÈU má sedm fakult s více ne edesáti katedrami
a dva vysokokolské ústavy:
Fakulta aplikovaných vìd
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní
Ústav umìní a designu
Nové technologie
 výzkumné centrum
v západoèeském regionu

www.fav.zcu.cz
www.fek.zcu.cz
www.fel.zcu.cz
www.ff.zcu.cz
www.pef.zcu.cz
www.fpr.zcu.cz
www.fst.zcu.cz
www.uud.zcu.cz
www.ntc.zcu.cz

Více ne 16 000 studentù si mùe vybrat ze iroké nabídky
bakaláøských, magisterských a doktorských studijních programù. Ideální struktura uvedených sedmi fakult vèetnì
Ústavu umìní a designu, který je zárodkem osmé fakulty,
poskytuje studentùm ty nejkomplexnìjí studijní monosti,
a to prezenèní i kombinovanou formou studia.
Podrobné informace o studiu mohou uchazeèi získat na
webových stránkách univerzity: www.zcu.cz a fakult.
Nabízené studijní programy:
http://www.studium.zcu.cz/programy/programy.html
Elektronická pøihláka:
http://deucalion.zcu.cz/apps/stag/eprihlaska/index
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Veřejné
vysoké školy

Veřejné
vysoké školy

Adresáﬁ veﬁejných a státních vysokých škol
Název

Ulice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mostní 5139

Město

Adresáﬁ veﬁejných a státních vysokých škol

PSČ

Telefon

email

www

Název

Ulice

PSČ

Telefon

Zlín

762 72

576 031 111

rektor@utb.ct

www.utb.cz

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Praha 1

116 36

224 491 111

Veřejné vysoké školy

Město

email

www

Veřejné vysoké školy
www.cuni.cz

Fakulta technologická

nám. T. G. Masaryka 275

Zlín

762 72

577 210 722

studium@ft.utb.cz

www.ft.utb.cz

Farmaceutická fakulta Hradec Králové

Heyrovského 1203

Hradec Králové

500 05

495 067 111

shejbalo@faf.cuni.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

Mostní 5139

Zlín

760 01

576 032 312

michlova@fame.utb.cz

www.fame.utb.cz

Filozofická fakulta

nám. J. Palacha 2

Praha 1

116 38

221 619 325

jarmila.hanzelova@ff.cuni.cz

Fakulta aplikované informatiky

Nad Stráněmi 4511

Zlín

76272

576031580

chlup@ft.utb.cz

www.fai.utb.cz

Husitská teologická fakulta

Pacovská 350/4

Praha 4 - Krč

140 21

241 733 131, 122

studijni@htf.cuni.cz

www.htf.cuni.cz

Univerzitní institut

Mostní 5139

Zlín

760 01

576 037 315

studium@uni.utb.cz

uni.utb.cz

Praha 6 - Dejvice

160 00

220 181 402

studijni@ktf.cuni.cz

www.ktf.cuni.cz
www.lfhk.cuni.cz

www.faf.cuni.cz
www.ff.cuni.cz

Katolická teologická fakulta

Thákurova 3

Fakulta multimediálních komunikací

Štefánikova 2431

Zlín

760 01

576 034 210

studijni@fmk.utb.cz

www.fmk.utb.cz

Lékařská fakulta Hradec Králové

Šimkova 870

Hradec Králové

500 38

495 816 220

studijni@lfhk.cuni.cz

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1

Brno

601 90

541 145 201

kaluzova@ro.vutbr.cz

www.vutbr.cz

Lékařská fakulta Plzeň

Husova 3

Plzeň

306 05

377 593 432

buriankova@lfp.cuni.cz

Fakulta stavební

Veveří 95

Brno

662 37

541 147 111

2981@fce.vutbr.cz

www.fce.vutbr.cz

Matematicko-fyzikální fakulta

Ke Karlovu 3

Praha 2

121 16

221 911 254, 111

studijni@mff.cuni.cz

www.mff.cuni.cz

Fakulta strojního inženýrství

Technická 2

Brno

616 69

541 142 135

rihackova@fme.vutbr.cz

www.fme.vutbr.cz

Pedagogická fakulta

M. D. Rettigové 4

Praha 1

116 39

221 900 263

helena.houskova@pedf.cuni.cz

www.pedf.cuni.cz

Brno

602 00

541 146 340

sloupova@feec.vutbr.cz

www.feec.vutbr.cz

Právnická fakulta

nám. Curieových 7

www.lfp.cuni.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Údolní 53

221 005 202

balikova@prf.cuni.cz

www.prf.cuni.cz

Fakulta informačních technologií

Božetěchova 2a

Brno

612 66

541 141 145

studijni@fit.vutbr.cz

www.fit.vutbr.cz

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

Praha 2

128 43

224 913 141

studijni@natur.cuni.cz

www.natur.cuni.cz

Fakulta chemická

Purkyňova 118

Brno

637 00

541 149 358

studijni@fch.vutbr.cz

www.fch.vutbr.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 31

Č. Budějovice

370 05

389 032 021

mziegler@jcu.cz

www.jcu.cz

Fakulta architektury

Poříčí 5

Brno

662 83

542 146 620

letalova@adm.fa.vutbr.cz

www.fa.vutbr.cz

Fakulta zdravotně sociální

Jírovcova 24

Č. Budějovice

370 04

387 427 901

polenova@zsf.jcu.cz

www.zsf.jcu.cz

Fakulta výtvarných umění

Rybářská 13/15

Brno

603 00

541 146 803

uhrinova@ffa.vutbr.cz

www.ffa.vutbr.cz

Zemědělská fakulta

Studentská 13

Č. Budějovice

370 05

389 032 520

hasman@zf.jcu.cz

www.zf.jcu.cz

Kněžská 8

Praha 1

116 40

Fakulta podnikatelská

Technická 2

Brno

616 69

541 142 648

mizerova@fbm.vutbr.cz

www.fbm.vutbr.cz

Fakulta teologická

Č. Budějovice

370 01

389 033 504

Masarykova univerzita v Brně

Žerotínovo nám. 9

Brno

601 77

549 494 828

studijni@rect.muni.cz

http://www.muni.cz

Biologická fakulta

Branišovská 31

Č. Budějovice

370 05

387 772 262

studijni@bf.jcu.cz

www.bf.jcu.cz

Lékařská fakulta

Komenského nám. 2

Brno

662 43

549 494 710

jkincl@med.muni.cz

www.med.muni.cz

Historický ústav

Jeronýmova 10

Č. Budějovice

371 15

387 773 067

historie@hu.jcu.cz

www.hu.jcu.cz

Filozofická fakulta

Arne Nováka 1

Brno

660 88

549 494 819

studijni@phil.muni.cz

www.phil.muni.cz

Pedagogická fakulta

371 15

38 7773 040-3

studijni@pf.jcu.cz

www.pf.jcu.cz

Právnická fakulta

Veveří 70

Brno

611 80

549 491 205

studijni@law.muni.cz

law.muni.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Hoření 13

Ústí n. Labem

400 96

475 282 111

stud@rek.ujep.cz

Fakulta sociálních studií

Gorkého 7

Brno

660 88

549 491 920

studijni@fss.muni.cz

www.fss.muni.cz

Pedagogická fakulta

České mládeže 8

Ústí n. Labem

400 96

475 283 456

jonova@pf.ujep.cz

www.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

Brno

611 37

549 491 405

lazenska@sci.muni.cz

www.sci.muni.cz

Fakulta sociálně ekonomická

Moskevská 54

Ústí n. Labem

400 96

475 284 608

vitakova@fse.ujep.cz

www.fse.ujep.cz

Fakulta informatiky

www.fzp.ujep.cz

Jeronýmova 10

Č. Budějovice

travnick@tf.jcu.cz

www.tf.jcu.cz

www.ujep.cz

Botanická 68a

Brno

602 00

549 494 862

korcekov@fi.muni.cz

www.fi.muni.cz

Fakulta životního prostředí

Králova Výšina 3132/7

475 601 149

anyzova@fzp.ujep.cz

Pedagogická fakulta

Poříčí 7

Brno

603 00

549 497 384

studijni@ped.muni.cz

www.ped.muni.cz/wstud

Fakulta užitého umění a designu

Velká Hradební 13

Ústí n. Labem

400 96

475 285 128

mikynova@rek.ujep.cz

www.ujep.cz

Fakulta sportovních studií

Poříčí 31

Brno

603 00

549 498 619

stara@fsps.muni.cz

www.fsps.muni.cz

Ústav přírodních věd

České mládeže 8

Ústí n. Labem

400 96

475 283 182

krizova@pf.ujep.cz

www.pf.ujep.cz

549 494 489

studijni@econ.muni.cz

www.econ.muni.cz

Ústav humanitních studií

Fakulta ekonomicko-správní

Ústí n. Labem

400 96

Lipová 41a

Brno

659 79

České mládeže 8

Ústí n. Labem

400 96

475 283 166

kesslerova@pf.ujep.cz

www.pf.ujep.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8

Plzeň

306 14

377 631 111

studium@zcu.cz

www.zcu.cz

Ústav techniky a řízení výroby

Na okraji 1001

Ústí n. Labem

400 96

475 285 514

olivova@utrv.ujep.cz

www.utrv.ujep.cz

Fakulta strojní

Univerzitní 22

Plzeň

306 14

377 638 010

duffkova@rek.zcu.cz

www.fst.zcu.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8

Olomouc

771 47

585 631 111

kancler@upol.cz

www.upol.cz

Fakulta elektrotechnická

Univerzitní 26

Plzeň

306 14

377 634 013

cerveny@kev.zcu.cz

www.fel.zcu.cz

Lékařská fakulta

tř. Svobody 8

Olomouc 1

771 26

585 63 5010

lysakova@pdfnw.upol.cz

www.upol.cz/fakulty/lf/

306 14

377 637 680, 684

prazakov@fpr.zcu.cz

Fakulta právnická

Americká 42

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

771 80

585 633 036

Fakulta humanitních studií

Sedláčkova 38

Plzeň

306 14

377 635 010-13

ludwigo@fhs.zcu.cz

www.fhs.zcu.cz

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8

Olomouc 2

771 11

585 637 510, 511

gotthan@pfnw.upol.cz

www.upol.cz/fakulty/pf/

Fakulta pedagogická

Sedláčkova 38

Plzeň

306 19

377 636 010-14

vosahlik@fpe.zcu.cz

www.pef.zcu.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22

Olomouc 1

771 00

585 637 010

zajacova@cmtfnw.upol.cz

www.upol.cz/fakulty/cmtf/

Plzeň

www.fpr.zcu.cz

Olomouc 1

kotula@ffnw.upol.cz

www.ff.upol.cz

Fakulta ekonomická

Hradební 22

Cheb 1

350 11

377 633 010

chvojkov@fek.zcu.cz

www.fek.zcu.cz

Přírodovědecká fakulta

tř. Svobody 26

771 46

585 634 010-14

snehot@prfnw.upol.cz

www.upol.cz/fakulty/prf/

Ústav umění a designu

Univerzitní 22

Plzeň

306 14

377 636 710

jvojtech@uud.zcu.cz

www.uud.zcu.cz

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

Olomouc 2

772 00

585 635 010

lysakova@pdfnw.upol.cz

www.upol.cz/fakulty/pdf/

Fakulta aplikovaných věd

Univerzitní 22

Plzeň

306 14

377 632 010

pavlova@fav.zcu.cz

www.fav.zcu.cz

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 115

Olomouc 9 - Neředín

779 00

585 636 012

eva.svobodova@upol.cz

www.upol.cz/fakulty/ftk/

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

www.cuni.cz

Olomouc 1

116 36

224 491 111

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Palackého 1/ 3

Brno - Královo Pole

612 42

541 561 111

rektor@vfu.cz

Evangelická teologická fakulta

Černá 9

Praha 1

115 55

221 988 215

studijni@etf.cuni.cz

www.etf.cuni.cz

Fakulta veterinárního lékařství

Palackého 1/3

Brno - Královo Pole

612 42

541 562 442, 443

stefkovan@vfu.cz

www.fvl.vfu.cz

Fakulta humanitních studií

U Kříže 4-10

Praha 5 - Jinonice

150 00

251080326

dyrsmido@fhs.cuni.cz

www.fhs.cuni.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Palackého 1/3

Brno - Královo Pole

612 42

541 562 797, 798

fvhe@vfu.cz

www.fvhe.vfu.cz

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6

Praha 1

110 01

222 112 230

blanicka@mbox.fsv.cuni.cz

www.fsv.cuni.cz

Farmaceutická fakulta

Palackého 1/3

Brno - Královo Pole

612 42

541 562 801, 802

prochazkovad@vfu.cz

www.faf.vfu.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

162 52

220 172 321

budkova@ftvs.cuni.cz

www.ftvs.cuni.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7

Ostrava

701 03

596 160 151

rita.chocholousova@osu.cz

www.osu.cz

Zdravotně sociální fakulta

Syllabova 19

Ostrava 3

703 00

596 983 092

radmila.cerna@osu.cz

zsf.osu.cz

Filozofická fakulta

Reální 5

Ostrava 1

701 03

596 160 411

rostislav.cerny@osu.cz

ff.osu.cz

Praha 1

www.vfu.cz

Adresář vysokých škol a fakult v České republice 2006/2007 • Adresář vychází ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, webových stránek jednotlivých škol a z internetového
adresáře www.VysokeSkoly.com. • Podrobné prezentace jednotlivých škol naleznete na www.VysokeSkoly.com. • Platnost k: 8. říjnu 2006.

Fakultu strojního inženýrství, Fakultu
stavební, Fakultu elektrotechniky a
komunikačních technologií, Fakultu
informačních technologií, Fakultu
chemickou, Fakultu podnikatelskou,
Fakultu architektury a Fakultu výtvarných umění. Bližší informace o jednotlivých studijních oborech najdeš
na www.vutbr.cz.
Prioritou VUT je internacionalizace.
Stovky studentů VUT tak vystudovaly jeden nebo více semestrů na
desítkách univerzit v Evropě nebo
zámoří. Cílem VUT je uplatnit získané znalosti v praxi. Výzkumná
činnost se soustřeďuje kolem
domácích i zahraničních projektů,
programů, grantů a výzkumných center. Přenosu výsledků výzkumu slouží
Technologický inkubátor VUT.
VUT má dostatek míst pro studenty na kolejích – téměř každý
zájemce tak dostane kvalitní ubytování. Samozřejmostí je stravování
v četných menzách. Bohaté jsou i
možnosti sportovních aktivit.
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Inzerce

Inzerce

Naše ekonomika se stále více opírá
o průmyslovou výrobu, vyspělé technologie, inovace a výzkum. Světové
společnosti, které k nám přicházejí,
ale i domácí firmy pociťují čím dál
větší nedostatek absolventů technických oborů. To je velká šance pro
ty, kteří se rozhodnou takové obory
studovat. Absolventi Vysokého učení
technického v Brně proto bez problému nacházejí zaměstnání s perspektivou rychlé profesní kariéry u
českých i špičkových zahraničních
firem. Jejich mzdové ohodnocení
převyšuje průměr platů, kterých dosahují absolventi jiných vysokých škol.
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
je jednou z největších vysokých
škol v České republice. Na nejstarší
české vysoké škole na Moravě studuje více než 20 500 studentů. VUT
poskytuje vysokoškolské vzdělání v
bakalářských studijních programech
(se získáním titulu Bc.), magisterských programech (Ing., Ing. arch.
a MgA.) a doktorských programech (Ph.D.). VUT má osm fakult:

Inzerce

Už jste si vybrali? Zkuste VUT v Brnû!
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Veřejné
vysoké školy

Soukromé
vysoké školy

Adresáﬁ veﬁejných a státních vysokých škol
Město

Adresáﬁ soukromých vysokých škol

Název

Ulice

PSČ

Telefon

email

www

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7

Ostrava

701 03

596 160 151

rita.chocholousova@osu.cz

www.osu.cz

Přírodovědecká fakulta

30. dubna 22

Ostrava

701 03

596 160 211, 224

natalie.bosova@osu.cz

prf.osu.cz

Pedagogická fakulta

Dvořákova 7

Ostrava

701 03

597 460 650

studijnipdf@osu.cz

www.osu.cz/fpd/

Veřejné vysoké školy

Institut pro umělecká studia

Dvořákova 7

Ostrava

701 03

597460 636

maria.solonkova@osu.cz

Univerzita v Hradci Králové

Rokitanského 62

Hradec Králové

500 03

493 332 508

eva.lenderova@uhk.cz

www.uhk.cz

Pedagogická fakulta

nám. Svobody 301

Hradec Králové

500 03

493 331 147

dekanat.pdf@uhk.cz

www.uhk.cz/pdf/

Fakulta humanitních studií

www.osu.cz

Rokitanského 62

Hradec Králové

500 03

493 332 433

ivana.blechova@uhk.cz

www.uhk.cz/fhs/

Fakulta informatiky a managementu

Rokitanského 62

Hradec Králové

500 03

493 331 223

studijni.fim@uhk.cz

www.uhk.cz/fim

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1

Opava

746 01

553 684 111

hana.simeckova@slu.cz

www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Bezručovo nám. 13

Opava

746 01

553 684 245 - 248

studijni-od@fpf.slu.cz

www.fpf.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Univerzitní nám. 1934/3

Karviná

733 40

596 398 238

studijni@opf.slu.cz

www.opf.slu.cz

jana.sindlerova@math.slu.cz

www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě

Na Rybníčku 626/1

Opava

746 01

553 684 680

České vysoké učení technické v Praze

Zikova 4

Praha 6

166 35

224 351 111

Fakulta stavební

Thákurova 7

Praha 6

166 29

224 354 491

studijni@fsv.cvut.cz

Fakulta strojní

Technická 4

Praha 6

166 07

224 352 424

12922@fs.cvut.cz

www.fs.cvut.cz

www.fsv.cvut.cz

Technická 2

Praha 6

166 27

224 353 903

jirsova@fel.cvut.cz

www.fel.cvut.cz

Fakulta dopravní

Konviktská 20

Praha 1

110 00

224 359 542

vicenova@fd.cvut.cz

www.fd.cvut.cz

Sítná 3105

Kladno

312608277

braunova@fbmi.cvut.cz

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Břehová 7

Praha 1 - Staré Město

115 19

222 310 277

eva.holubova@fjfi.cvut.cz

www.fjfi.cvut.cz

Fakulta architektury

Thákurova 7

Praha 6

166 34

27201

224 353 728

noskova@fa.cvut.cz

www.fa.cvut.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 5

Praha 6

166 28

220 444 144

lea.knoblochova@vscht.cz

www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie

Technická 5

Praha 6

166 28

224 353 829

Jana.Hladikova@vscht.cz

www.vscht.cz

Praha 6

166 28

220 444 060

Jana1.Fialova@vscht.cz

www.vscht.cz

Fakulta technologie ochrany prostředí

Technická 3

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Technická 3

Praha 6

166 28

224 353 829

jarmila.vankova@vscht.cz

www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská

Technická 3

Praha 6

166 28

224 353 829

pavla.lustigova@vscht.cz

www.vscht.cz

Technická univerzita v Liberci

Hálkova 6

Liberec

461 17

485 351 111

vlasta.vozakova@vslib.cz

www.vslib.cz

Fakulta strojní

Hálkova 6

Liberec

461 17

485 353 236

daniela.stejskalova@vslib.cz

www.fs.vslib.cz

Fakulta mechatroniky

Hálkova 6

Liberec

461 17

485 353 429

vera.pankova@vslib.cz

www.fm.vslib.cz

Hospodářská fakulta

Hálkova 6

Liberec

460 01

485 353 425

jana.belohlavkova@vslib.cz

Fakulta textilní

Hálkova 6

Liberec

461 17

485 353 239

helena.jezkova@vslib.cz

www.ft.vslib.cz

Fakulta pedagogická

Hálkova 6

Liberec

461 17

485 352 402

marcela.stafova@vslib.cz

www.fp.vslib.cz

485 353 506

eva.konopova@vslib.cz

aa.vslib.cz

studijni.fhs@upce.cz

www.upce.cz/fakulty/fhs

Fakulta architektury

Hálkova 6

Liberec

461 17

Univerzita Pardubice

Studentská 95

Pardubice

532 10

466 036 111

Fakulta humanitních studií

Studentská 84

Pardubice

532 10

466 036 226

570 01

466,036,595

www.hf.vslib.cz

www.upce.cz

Fakulta restaurování

Jiráskova 3

Fakulta chemicko-technologická

nám. Čs. legií 565

Pardubice

532 10

466 037 302

studijni.fcht@upce.cz

www.upce.cz/fakulty/fcht/

Fakulta ekonomicko-správní

Studentská ul. 84

Pardubice

532 10

466 036 023

eliska.kucerova@upce.cz

genesis.upce.cz/fakulty/fes

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská ul. 95

aja.neveceralova@upce.cz

www.upce.cz/fakulty/dfjp/

Litomyšl

www.upce.cz/fakulty/fr

532 10

466 036 096

Ústav elektrotechniky a informatiky

Studentská 95

Pardubice

532 10

466 036 095

uei@upce.cz

www.upce.cz/fakulty/ui

Ústav zdravotnických studií

Průmyslová 395

Pardubice

532 10

466 670 550

alena.vitkova@upce.cz

www.upce.cz/fakulty/uzs/

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

tř. 17.listopadu 15

Pardubice

studijni.fr@upce.cz

708 33

597 325 278

hana.svobodova@vsb.cz

www.vsb.cz

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875

Ostrava - Poruba

708 33

597 321 320

sarka.cerna@vsb.cz

www.fast.vsb.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Lumírova 13

Ostrava - Výškovice

Ostrava - Poruba

700 30

597 322 810

zdenka.dvorackova@vsb.cz

homen.vsb.cz

Fakulta strojní

tř. 17.listopadu 15

708 33

597 323 108

Fakulta elektrotechniky a informatiky

tř. 17.listopadu 15

Ostrava - Poruba

708 33

597 323 145

studijni.fei@vsb.cz

fei.vsb.cz

Hornicko-geologická fakulta

tř. 17.listopadu 15

Ostrava - Poruba

708 33

597 325 576

dagmar.vrankova@vsb.cz

www.hgf.vsb.cz

tř. 17.listopadu 15

Ostrava - Poruba

www.fmmi.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Ostrava - Poruba

studijni.fs@vsb.cz

www.fs.vsb.cz

708 33

597 325 552

monika.barcova@vsb.cz

Ekonomická fakulta

Sokolská 33

Ostrava 1

701 21

596 992 331

iveta.sodkova@vsb.cz

ws.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 4

Praha 3 - Žižkov

130 67

224 095 111

frycova@vse.cz

www.vse.cz

Praha 3 - Žižkov

130 67

Fakulta financí a účetnictví

nám. W. Churchilla 4

cizkova@vse.cz

kvf.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

nám. W. Churchilla 4

Praha 3 - Žižkov

130 67

224 095 242

reindl@vse.cz

fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská

nám. W. Churchilla 4

Praha 3 - Žižkov

130 67

224 095 380

Jezkovam@vse.cz

fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

nám. W. Churchilla 4

224 095 118

sedlacko@vse.cz

Praha 3 - Žižkov

130 67

224 095 441

Fakulta národohospodářská

nám. W. Churchilla 4

Praha 3 - Žižkov

130 67

224 095 540

ondrac@vse.cz

fnh.vse.cz/

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Jarošovská 1117/II

Jindřichův Hradec

377 01

384 417 273

jirkova@fm.vse.cz

www.fm.vse.cz

fis.vse.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

Praha 6 - Suchdol

165 21

224 381 111

educa@rektorat.czu.cz

www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Kamýcká 129

Praha 6 - Suchdol

165 21

224 382 360

bernikova@pef.czu.cz

www.pef.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových přírodních zdrojů

Kamýcká 129

Praha 6 - Suchdol

165 21

224 384 585

bajerova@af.czu.cz

www.af.czu.cz

Praha 6 - Suchdol

165 21

Technická fakulta

Kamýcká 129

224 384 216

jiroutkova@tech.czu.cz

Fakulta lesnická a environmentální

Kamýcká 129

Praha 6 - Suchdol

165 21

224 383 743

simandlova@fle.czu.cz

www.lf.czu.cz

Institut tropů a subtropů

Kamýcká 129

Praha 6 - Suchdol

165 21

224 382 164

studijni@itsz.czu.cz

www.itsz.czu.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Zemědělská 1

Brno - Černá Pole

613 00

545 131 111

info@mendelu.cz

www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Zemědělská 1

Brno - Černá Pole

613 00

545 132 024

studijni@pef.mendelu.cz

www.pef.mendelu.cz

Agronomická fakulta

Zemědělská 1

Brno - Černá Pole

613 00

545 133 003

schon@mendelu.cz

www.af.mendelu.cz

545 134 003

Lesnická a dřevařská fakulta

www.tf.czu.cz

Zemědělská 3

Brno - Černá Pole

613 00

kubova@mendelu.cz

www.ldf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta Lednice na Moravě

Valtická ul. 533

Lednice na Moravě

691 44

519 367 255

hruba@zf.mendelu.cz

www.zf.mendelu.cz

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské nám. 12

Praha 1

118 00

257 534 205

jana.horkova@amu.cz

www.amu.cz

Hudební fakulta

Malostranské nám. 13

Praha 1

118 00

257 530 697

studijni@hamu.cz

www.hamu.cz

Divadelní fakulta

Karlova 26

Praha 1

116 65

221 111 066

jakub.korcak@damu.cz

www.damu.cz

221 197 274

ilona.sejkorova@famu.cz

www.famu.cz

Filmová a televizní fakulta

Smetanovo nábř. 2

Praha 1

116 65

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4

Praha 7

170 22

220 408 214

budska@avu.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

nám. Jana Palacha 80

Praha 1

116 93

251 098 232

studijni@vsup.cz

www.vsup.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 2

Brno

662 15

542 591 110

halova@jamu.cz

www.jamu.cz

www.avu.cz

Komenského nám. 6

Brno

662 15

542 321 307

jarosova@jamu.cz

www.jamu.cz

Mozartova 1

Brno

662 15

542,321,307

jarosova@jamu.cz

www.jamu.cz

Tolstého 16

Jihlava

586 01

567 141 127

fialovad@vspji.cz

www.vspji.cz

Název

Ulice
Kounicova 65

Město

PSČ

Telefon

email

www

612 00

973 442 554

vladimir.sidla@unob.cz

www.unob.cz

Státní vysoké školy
Fakulta ekonomiky a managementu

Kounicova 65

Brno

612 00

973 443 705

vladislav.vincenec@unob.cz

Fakulta vojenských technologií

Kounicova 65

Brno

612 00

973,442,534

viktor.hanacek@unob.cz

www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví

Třebešská 1575

Hradec Králové

Brno

500 01

973 253 160

student@pmfhk.cz

www.pmfhk.cz

fem.unob.cz

Policejní akademie České Republiky

Lhotecká 559/7

Praha 4

143 01

241 714 585

polac@polac.cz

www.polac.cz

Inzerce

Hudební fakulta
Divadelní fakulta
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Univerzita obrany v Brně

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) včera zveřejnila další
ročník svého velkého srovnávacího průzkumu o vzdělávání. Česká republika
dopadla spíše podprůměrně.
Týká se to třeba vysokoškoláků v populaci. Univerzitní diplom má totiž jen
12 procent Čechů. Ve vyspělých zemích, které sdružuje OECD, je to přitom v
průměru třetina. Pořád nesrovnatelný je i podíl peněz, kterými stát vzdělání
jednoho studenta dotuje.
Zatímco v zemích OECD putuje z rozpočtu na jednoho vysokoškoláka 13
343 dolarů, v Česku je to jen 6236. OECD částky přepočetla na paritu kupní
síly. MŠMT v posledních letech zvyšuje peníze vysokým školám, přesto zaostáváme.
Nabídka oborů i nových vysokých škol se v ČR stále zvětšuje a s růstem
ekonomiky je větší poptávka po zaměstnancích s vyšším vzdělání, proto by
procento Čechů s diplomem mělo růst.

Inzerce

Fakulta elektrotechnická
Fakulta biomedicínského inženýrství

Oproti Evropû máme poﬁád málo vysokoškolákÛ v populaci

www.cvut.cz
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11

Soukromé
vysoké školy

Soukromé
vysoké školy

Adresáﬁ soukromých vysokých škol
Název

Ulice

Město

PSČ

Telefon

Adresáﬁ soukromých vysokých škol
email

www

Název

Ulice

Soukromé vysoké školy

Město

PSČ

Telefon

email

www

Soukromé vysoké školy

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

T. G. Masaryka 3

Karlovy Vary

360 01

353,226,154

studijni@vskv.cz

www.vskv.cz

Moravská vysoká škola Olomouc

Jeremenkova 1142/42

Olomouc

772 00

587,331,822

mvso@mvso.cz

www.mvso.cz

University of New York in Prague, s.r.o.

Legerova 72

Praha 2

120 00

224,221,281

unyp@unyp.cz

www.unyp.cz

Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE

José Martího 2

Praha 6

16200

235,363,782

info@pibs.cz

www.pibs.cz

ŠKODA AUTO a.s. vysoká škola

Tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav

293 60

326,706,230

eva.kubinova@skoda-auto.cz

www.savs.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Hekrova 805

Praha 4

149 00

272,937,714

viap@viap.cz

www.viap.cz

NEWTON College

Politických vězňů 912/10

Praha 1

110 00

545,124,614

info@newtoncollege.cz

www.newtoncollege.cz

Pražský technologický institut, o.p.s.

Choceradská 13/2600

Praha 4

141 38

272 765 276

pti@pti.cz

www.pti.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vltavská 14/585

Praha 5

150 00

251 512 231

studijni@vsmie.cz

www.vsmie.cz

Rašínova vysoká škola

Hudcova 367/78

Brno

612 00

541,632,517

info@ravys.cz

www.ravys.cz

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahù
v Praze, o.p.s.

Dubečská 900/10

Praha 10 - Strašnice

100 31

274 815 044

info@vsvsmv.cz

www.vsvsmv.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o.

Václavské nám. 132/6

Znojmo

669 02

530,504,066

lenka.koukalova@stohl-znojmo.cz

www.svse.cz

University of Northern Virginia - Prague

Na Porici 12,

Prague 1

110 00

224872485

tcurcic.admin@unva.edu

www.unva.cz

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

C. Boudy 1444

Kladno

272 02

312,663,822

studijni@svikladno.cz

www.svikladno.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola
Josefa Škvoreckého), s.r.o.

Malovická 2751

Praha 4

140 00

272 773 045

michalova.blanka@lit-akad.cz

www.lit-akad.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Chomutovická 1443

Praha 11 - Jižní Město

149 00

272 931 435

info@vsap.cz

www.vsap.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

Lindnerova 575/1

Praha 8

180 00

284 841 027

info@svses.cz

www.svses.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o.

Senovážné nám. 23

Praha 1

110 00

224,142,685

sekret@vscrhl.cz

www.vscrhl.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o.

Národního odboje 766/17

Ústí nad Labem

400 03

841 133 166 linka 2

info@vsem.cz

www.vsem.cz

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických
a společenských věd

Ovčárecká 312

Kolín

280 02

321,734,711

arc@vspsv.cz

www.vspsv.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s.

Žižkova 6

České Budějovice

370 01

386,116,815

studijni@vsers.cz

www.vsers.cz
www.vsfs.cz

Akademie STING, o.p.s.

Stromovka 1

Brno

602 50

541 220 334

akademie@sting.cz

www.sting.cz

Vysoká škola ﬁnanční a správní, o.p.s.

Vltavská 12

Praha 5

15000

210,088,870

praha@vsfs.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Lázeňská 4

Praha 1

118 00

257 530 202

admissions@aac.edu

www.aac.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.

Svídnická 506

Praha 8

181 00

283,101,120

voparilova@vsh.cz

www.vsh.cz

B. I. B. S., a. s. Brno International Business School

Lidická 1879

Brno

602 00

545,242,583

marketing@bibs.cz

www.bibs.cz

Vysoká škola Jana Amose Komenského, s. r. o.

Roháčova 63

Praha 3 - Žižkov

130 00

267,199,012

knobova.eva@vsjak.cz

www.vsjak.cz
www.vske.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s.

Ovenecká 9

Praha 7

170 00

233 074 547

djordakova@bivs.cz

www.bivs.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

Šujanovo nám. 1

Brno

602 00

543 254 856

studijni@vske.cz

Czech Management Institute Praha

Resslova 10

Praha 2

120 00

224,920,088

borakova@esma.cz

www.esma.cz

Vysoká škola logistiky

Palackého 1380/19

Přerov - město

750 02

581,701,445

studijni@vslc.cz

www.vslg.cz

CEVRO Institut vysoká škola

Jungmannova 28/17

Praha 1

110 00

224237769

info@cevroinstitut.cz

www.cevroinstitut.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

U Santošky 17

Praha 5

150 00

241,482,427

studijni@vip-vs.cz

www.vip-vs.cz
www.vso-praha.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Osvobození 699

Kunovice

686 04

572 433 653

studijni@vos.cz

www.vos.cz/vysoka

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Masná 13

Praha 1

110 00

224,076,337

studijni.oddeleni@vso-praha.cz

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Lipová alej 2068

Písek

397 01

382,264,212

nada.vrbova@ﬁlmovka.cz

www.ﬁlmovka.cz

Vysoká škola podnikání, a.s.

Michálkovická 1810

Ostrava - Sl. Ostrava

710 00

595,228,120

vsp@vsp.cz

www.vsp.cz

Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl o.p.s.

Jiráskova 3

Litomyšl

570 01

461,612,565

petra@irkt.cz

www.irkt.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje

Žalanského 68/54

Praha 17 – Řepy

163 00

235,322,762

studijni@vsrr.cz

www.vsrr.cz

Mezinárodní pražská univerzita

Šantrochova 1800/2

Praha 6

16200

251625126

dekanat@mpu-praha.cz

www.mpu-prague.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Pilská 9

Praha 14 - Hostavice

198 00

281,932,013

infovs@palestra.cz

www.vstvs.palestra.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář

Nad Habrovkou 3

Praha 6

164 00

296,392,377

Martina@ibts.cz

www.ibts.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

Ledecká 35

Plzeň

323 21

377 534 450

vsplzen@vsplzen.cz

www.vsplzen.cz

Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze

Ohradní ul. 1366/49

Praha 4 - Michle

14000

261,227,065

skola@mvspp.cz

www.mvspp.cz

Vysoká škola zdravotnická

Duškova 7

Praha 5

150 00

257,316,787

vzsp5@seznam.cz

www.vzsp5.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Okružní 935

Třebíč

674 01

568,850,047

info@zmvs.cz

www.zmvs.cz

Inzerce

Inzerce
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Soukromé
vysoké školy
Inzerce

Co když napoprvé neuspûjete
u pﬁijímacích zkoušek?

Pokračování ze str. 12

přes padesát tisíc korun. Nevýhodou takového studia jsou velká finanční náročnost,
neuznávání všech zkoušek, nutnost absolvování přijímacích zkoušek, selektivnost při
přijímání a ztráta statutu studenta.

Pokud se nedostanete na zvolenou vysokou školu, máte ještû celou ﬁadu dalších možností, jak postupovat. Urãitû je dobré vûdût již pﬁed pﬁijímacími zkouškami, že ani v pﬁípadû neúspûchu není vše ztraceno.
Naopak máte v dnešní dobû celou ﬁadu pﬁíležitostí, jak smysluplnû využít jeden rok do dalších pﬁijímacích
zkoušek!
zkoušek byl jen o málo slabší než u těch, kdo
přijati byli. A ovšem také v případě, že došlo k
nějaké chybě ze strany školy, například když
zjistíte, že test (do něhož lze nahlédnout) nebyl
správně vyhodnocen. O tom jak napsat odvolání
Vás budeme podrobně informovat v příštím
čísle.

Studium za peníze otevírá možnosti studia zvoleného oboru
První možnost, jak studovat zvolený obor,
skýtají soukromé vysoké školy, které mají
přijímací zkoušky i v září, některé i v říjnu. Počet
soukromých škol v posledních letech vzrostl a
jejich nabídka oborů je opravdu pestrá. Některé
vysoké školy nabízejí i nadstandardní studijní příležitosti. Např. studium v cizím jazyce,
dokončení studia na zahraniční pobočce, kombinace studia s praxí.

Druhá možnost studia zvoleného oboru jsou
nulté ročníky od vzdělávacích agentur. Jedná se
jednoleté přípravné kurzy zaměřené na přijímací
zkoušky a studium daného oboru. Během roku
se můžete intenzivně připravit na přijímací
zkoušky a zároveň se seznámit s oborem. V
nabídce jsou nulté ročníky na všechny fakulty. Nejoblíbenějšími nultými ročníky jsou na
právnické a lékařské fakulty. Tradičně jsou
populární obory jsou psychologie, žurnalistika,
politologie. Celoroční studium od vzdělávacích
agentur stojí sedm až osm tisíc.
Třetí možnost, jak studovat zvolený obor, skýtá
instituce takzvaného Programu celoživotního
vzdělávání za úplatu podle paragrafu 60 zákona
11/98. Ten umožňuje navštěvovat výuku i dělat
zkoušky, pokud člověk zaplatí školné. To bývá na
různých školách různé, v žádném případě však
není jen symbolické. Například na velmi žádané
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy činí za rok

Ještě jinou možnost skýtá takzvané
"dobírání studentů" na veřejných i soukromých školách. Některé fakulty (například
filozofické) mají sice celkově velký počet
uchazečů, avšak i když vás nevezmou,
zájem je rozložen nerovnoměrně.
Zatímco na jeden obor se hlásí například
osminásobek
plánovaného
počtu
přijímaných, na jiném je uchazečů tak
málo, že z nich jednoduše nelze kvalitně

L I TERÁRNÍ
A K AD EMI E
(Soukromá vysoká škola
Josefa Škvoreckého)
BAKALÁěSKÝ OBOR (3-letý)

tip!

TVģRýÍ PSANÍ A PUBLICISTIKA
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
(2-leté)

TVģRýÍ PSANÍ
REDAKýNÍ PRÁCE
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
PěIJÍMACÍ ěÍZENÍ:
1. TERMÍN – 18. 6. 2007
2. TERMÍN – 17. 9. 2007
PODROBNċJŠÍ INFORMACE O STUDIU
NAJDETE NA STRÁNKÁCH

vybírat. Tam je možnost vypsat ještě další,
mimořádné přijímací řízení v srpnu nebo v
září. Pokud si zájemci o studium dotazem
nebo na internetových stránkách příslušné
školy zjistí, kde je ještě volno, dostanou
ještě jednu šanci.
Ostatní možnosti jako pomaturitní studium,
jazykové studium v zahraničí, work and travel, praxe v práci, cestování, au-pair, brigády,
studium na vyšších odborných školách
jsme vám již představili v předchozích sekcích tohoto časopisu. Nejdůležitější je neustrnout = dále se vzdělávat, neztratit hlavu
= být připraven na všechny eventuality a
hlavně neproflákat jeden rok doma = být
aktivní a činorodý. Věříme, že si svou cestu
najdete, protože cesta je cíl.

www.KamPoMaturite.cz/kurzy
- přehled nultých ročníků

www.VysokeSkoly.com

– adresář všech veřejných, soukromých a státních vysokých škol

www.VyssiOdoborneSkoly.com
– podrobný přehled všech vyšších odborných škol

www.JazykoveSkoly.com
– jazykové školy, agentury, pomaturitní studium, certifikáty

www.Rekvalifikace.com
– rekvalifikační kurzy

www.lit-akad.cz

dndoÇ d

(diplom VŠ Fresenius – SRN, studium v Praze)



vshfldol}dfhÞ qdqfhâ pdunhwlqjâ pdqdjhphqw
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
• Finance
• Informační technologie a management

3 CELOSV}TOV} UZNfVAN×M DIPLOMEM PRESTIÊNq AMERICKm VZD}LfVACq INSTITUCE 5NIVERSITY
OF .ORTHERN 6IRGINIA SE 6fM OTEV¼OU NOVm MOÊNOSTI PRO BUDOVfNq KARImRY KDEKOLI NA SV}T}
/BJEVTE SVÑJ SKUTEjN× POTENCIfL A RADUJTE SE Z DOSAÊEN×CH {SP}CHÑ ZASLOUÊqTE SI JE
❚ 0ROGRAMY JSOU AKREDITOVfNY RADOU !#)#3 V 53!

Nový obor navazujícího magisterského studia

PRÁVO V PODNIKÁNÍ
(diplom univerzity KROK – Ukrajina, studium v Praze)

Bližší informace naleznete na

www.bivs.cz.

Ovenecká 9/380, 170 00 Praha 7, tel.: 233 074 546, e-mail: info@bivs.cz

 iru xvlqhvv

❚ 0EjLIV} VYBRAN× T×M ZKUÂEN×CH LEKTORÑ
❚ $ENNq A VqKENDOVm STUDIUM V CENTRU 0RAHY

5NIVERSITY OF .ORTHERN 6IRGINIA ® 0RAGUE
.A 0O¼qjq  0RAHA  4EL     % MAIL PRAGUE UNVAEDU WWWUNVACZ

Inzerce

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
• Právní administrativa v podnikatelské sféře
• Elektronické obchodování
• Bankovní management
• Informační technologie
• Oceňování majetku
• Pojišťovnictví
• Makléř
• Media a management

Inzerce

12 LET ZKUŠENOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Nûkdy lze vsadit na takzvané dobírání studentÛ

Inzerce

Pokud se nedostanete na zvolenou vysokou
školu, máte ještě celou řadu dalších možností,
jak postupovat. Určitě je dobré vědět již
před přijímacími zkouškami, že ani v případě
neúspěchu není vše ztraceno. Naopak
máte v dnešní době celou řadu příležitostí,
jak smysluplně využít jeden rok do dalších
přijímacích zkoušek!
Pokud dostanete vyrozumění, že jste na zvolenou školu nebyli přijati, tak prvním krokem
může být odvolání. Uchazeči by ale měli vědět,
že je třeba je podat do 30 dnů od chvíle,
kdy dostali oficiální odmítnutí. To znamená, že
není rozumné odjet na dlouho mimo domov
nebo dokonce mimo republiku dřív, než je tato
záležitost vyřízena. Informace, kam a dokdy
se lze odvolat, by měla být uvedena právě na
písemném vyrozumění. Bylo by ovšem plýtvání
silami, kdyby se odvolával každý. Takový krok
má smysl jen v případě, že výsledek přijímacích

Co když napoprvé neuspûjete
u pﬁijímacích zkoušek?
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Chci na vyšší odbornou školu
Složili jste maturitu a ãeká vás rozhodování co dál. Vyvstává tu ﬁada otázek týkajících se jednak typu školy,
oboru a také délky studia. Dobrou alternativou se pro ﬁadu studentÛ stala vyšší odborná škola (VOŠ). Pro
nûkoho mÛže VOŠ pﬁedstavovat východisko po neúspûšných pﬁijímacích zkouškách na VŠ. Jiní se na VOŠ
hlásí cílenû, protože chtûjí získat vzdûlání za dobu kratší, než vyžaduje studium na vysoké škole.

Hlavním rozdílem mezi VOŠ a VŠ je zejména délka
studia a větší sepětí teorie s praxí. Výraznou
charakteristikou studia na VOŠ je těsné propojení
výuky s praktickou činností, přičemž na většině
vyšších odborných škol trvá praxe minimálně
jeden semestr. Absolventům to umožňuje rychlejší
orientaci při nástupu do zaměstnání a schopnost
se v co nejkratší době přizpůsobit novému pracovnímu prostředí. Toto je nespornou předností

oproti vysokým školám, které kladou hlavní důraz
na teoretickou stránku studia. Nezanedbatelnou
výhodou VOŠ je snazší přijímací řízení a možnost
podat přihlášku až do konce dubna (lze se na ně
ale dostat i ve 2. či 3. kole přijímacího řízení, tedy
koncem srpna).
Mezi nevýhody V0Š patří finanční náklady v
podobě školného. Na státních VOŠ se školné pohybuje v rozmezí od 2000 do 6000 korun ročně. Na
soukromých VOŠ je tato částka podstatně vyšší
(od 10 000 do 40 000 Kč ročně). Určitým handicapem může být také to, že vyšší odborné školy si
až na vyjímky zatím nevybudovaly takovou prestiž
jako vysoké školy.

Délka studia na VOŠ se v pohybuje v rozmezí od
2 let až do 3,5 let (dálkové studium 3 až 4 roky).
Studium by se mělo svým pojetím a charakterem
blížit studiu na vysoké škole. To znamená, že výuka
je rozložena do semestrů, na konci každého semestru je zkouškového období, výuka se uskutečňuje
v podobě seminářů a přednášek, atd. Studovat
je možné prezenčně i dálkově (distančně). Po
úspěšném zakončení studia student získává titul
„diplomovaný specialista“ (DiS).
V roce 1999 byl umožněn vznik soukromých
vysokých škol na základě VOŠ. Této možnosti
využilo více než 15 subjektů, které tímto způsobem
založily soukromé VŠ. Studenti VOŠ s titulem DiS
tak mohou navázat studiem na soukromé VŠ a
získat titul Bc již za dva roky.

Nabídka VOŠ, pokud jde o jejich zaměření, je dnes už opravdu velká. Uchazeči
mají na výběr ekonomické, humanitní, technické, zdravotnické, umělecké,
zemědělské obory, cestovní ruch, hotelnictví, atd.
Důležité je vybrat si kvalitní školu s perspektivou dobrého uplatnění po jejím

Vyšší odborná škola stavební
Komenského 1, 566 19, Vysoké Mýto
Informace: tel.: 465 420 314, 465 424 710,
e-mail: sps@isss.myto.cz
http: www.isss.myto.cz

Inzerce

V ČR se VOŠ objevily jako zcela nový typ studia
po roce 1990. Jejich koncepce byla částečně
převzata ze zahraničí, kde obdobné instituce existují již řadu let a jsou tradičním prvkem vzdělávací
soustavy. VOŠ se u nás, podobně jako v zahraničí,
dělí na soukromé a státní. Celkový počet VOŠ v
ČR je přibližně 170.

absolvování. Jedním z poznávacích kritérií pro posouzení kvality školy je certifikát kvality EVOS. Uděluje ho Řídící rada programu EVOS, v níž zasedají čelní
představitelé některých profesních svazů, např. Svazu průmyslu a dopravy,
Svazu obchodu. Neznamená to však, že škola bez tohoto certifikátu je špatná!
Dalšími, neméně důležitými kritérii jsou: pověst školy, úroveň organizace
přijímacího řízení, podoba informačních materiálů, internetové stránky, počet
studentů, uplatnění absolventů, možnost navazujícího studia atd.

Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol
nabízíme
studium perspektivního stavebního oboru
36-42-N/003 Inženýrské stavitelství se specializací na dopravní
nebo vodohospodářské stavby. Studium je ukončeno absolutoriem,
absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS) a mezinárodní
certifikát IES (International Education Society) pro lepší uplatnění
na mezinárodním trhu práce.

Závěrem trocha statistiky. V roce 2005 se na VOŠ hlásilo v České republice
celkem 19 tisíc studentů, kteří podali 25 tisíc přihlášek. Pouze 83,9% z nich

Další informace na webových stránkách, telefonicky, případně osobně na adrese školy.

však k přijímacím zkouškám dorazilo. Přijato bylo celkem 13 tisíc nových
Inzerce

Inzerce

studentů. Absolvování vyšší odborné školy zvyšuje podle statistik šance na
uplatnění na trhu práce.

DÛležité informaãní internetové stránky:
www.ssvs.cz – Sdružení škol vyššího studia
www.asociacevos.cz – Asociace vyšších odborných škol
www.VyssiOdborneSkoly.com – Adresář vyšších odborných škol
www.KamPoMaturite.cz – vaše možnosti studia po maturitě

w.i

ww

Hledáme IT šílence talenty
Tříleté denní studium informačních a komunikačních technologií.
Radlická 115, 158 00 Praha 5-Jinonice telefon 257 311 119, 603 268 495 e-mail iivos@iivos.cz web www.iivos.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZAHRADNICKÁ MĚLNÍK
poskytuje maturantům středních škol
TŘÍLETÉ DENNÍ a ČTYŘLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM
obor ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA ukončené absolutoriem
• Uplatnění: ve státní správě, v obchodních společnostech, odborných
firmách, projekčních ateliérech apod.
• Uzávěrka přihlášek: 1. termín - 30. 4. 2007; 2. termín - 13. 8. 2007
Dny otevřených dveří 4. 10. 2006, 10. 1. 2007; 14. 3. 2007
Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola
Na Polabí 411, 276 01 Mělník
Tel.: 315 623 023-5, 602 232 333 fax: 315 623 009
www.zas-me.cz
e-mail: pytloun@zas-me.cz

Inzerce

.cz

Inzerce

s
ivo

Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
Tel.:585 209 020, 585 209 025, fax: 585 209 021
e-mail: skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz
Studijní obory: Charitativní a sociální práce, forma studia denní i dálková, 3 roky
Sociální a humanitární práce, forma studia denní, 3 roky
Termín přijímacího řízení: 1. kolo 5. – 7. 6. 2007, 2. kolo 28. – 29. 8. 2007
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 27. 4. 2007, 2. kolo 1. 8. 2007
Oba obory lze současně studovat v rámci vysokoškolského
bakalářského studia.
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Adresáﬁ vyšších odborných škol

Deset rad, jak si vybrat dobrou vyšší odbornou školu
1.
Počet vyučovacích hodin (přibližně 26 týdně) a
vůbec celé uspořádání studia by měly vytvářet
prostor pro samostatnou práci studentů a
volitelnost studijních předmětů nebo bloků.
Proto je výhodou, když škola přijímá ke studiu
dostatečný počet studentů.

2.
Odborná praxe by měla být souvislá a rozhodně
by neměla trvat méně než několik měsíců.
Teprve v takovém případě může student
hlouběji nahlédnout do prostředí, dostat se k
samostatným úkolům a samostatné práci. To
využije při přípravě závěrečné práce, kterou na
závěr studia obhajuje.

3.

(malá škola zřejmě nebude zaměstnávat
odborníka na úzce specializovanou oblast).

9.
vlastní informační materiály tak, aby se každý

Dobrá vyšší odborná škola by měla být
dostatečně materiálně zabezpečena. To znamená, že by zde měla být knihovna se studovnou a dostatkem literatury. Samozřejmostí by
měl být přístup studentů k výpočetní technice a
internetu, a to i mimo výuku.

uchazeč mohl se školou seznámit. Mnohé
informace lze dnes najít i na internetu.
Nejpodrobnější prezentace VOŠek najdete na
www.VyssiOdborneSkoly.com.

10.

7.
Vyšší odborné školy by měly spolupracovat s
obdobnými školami v zahraničí. To jim umožňuje
vysílat část studentů na zahraniční stáže, respektive odborné praxe.

Ulice

Město

www

PRAHA

Školy by měly mít pro zájemce připravené

6.

Název
VOŠ publicistiky

Opatovická 18

Praha 1

Institut informatiky-VOŠ, s.r.o.

Radlická 591/115

Praha 5

www.iivos.cz

JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a teologická

Salmovská 8

Praha 2

www.jabok.cuni.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola graﬁcká

Hellichova 22

Praha 1

Dušní 17

Praha 1

www.eStav.cz/voss-dusni

VOŠ textilních řemesel

U Půjčovny 9

Praha 1

www.sweb.cz/sustr.praha/

VOŠ a Střední průmyslová škola dopravní

Masná 18

školu je ocenění certifikátem kvality EVOS. Ten
potvrzuje, že studijní obor obstál v hodnocení
kvality. To probíhá za účasti specialistů z praxe,

8.

učitelů vysokých a vyšších škol a pedagogick-

Celkový počet studentů přijímaných do prvního
ročníku, ale i studentů na celé škole může
ovlivňovat kvalitu a pestrost studia. Větší škola
s více studenty může nabídnout svým klientům
více předmětů i oborů, více volitelných prvků
a snáze zabezpečí potřebný profil vyučujících

ých odborníků. Je ale třeba říci, že zdaleka

Praha 1

www.vosgspsg.cz

www.spsdmasna.cz

VOŠ - Vyšší obchodní podnikatelská škola s.r.o.

Masná 13

Praha 1

www.vops-praha.cz

VOŠ elektrotechnická Františka Křižíka

Na Příkopě 16

Praha 1

www.vosaspsekrizik.cz

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82

Praha 1

www.szspraha1.cz

Soukromá VOŠ zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Benediktská 685/2

Praha 1

www.skolamedea.cz

Collegium Marianum - Týnská VOŠ, s.r.o.

Melantrichova 971/19

Praha 1

www.collegiummarianum.cz

Praha 2

www.podskalska.cz/

VOŠ zdravotnická maltézských rytířů

Ječná 33

Praha 2

www.skolajecna.unas.cz

VOŠ zdravotnická pro dentální hygienistky

VOŠ potravinářských technologií

Sekaninova 12

Podskalská 10

Praha 2

www.dhskola.cz

VOŠ uměleckoprůmyslová

Žižkovo náměstí 1

Praha 3

www.mujweb.cz/www/vosup/

VOŠ a Střední umělecká škola Václava Hollara

Hollarovo náměstí 2

Praha 3

www.hollarka.cz
www.bank-akademie.cz

BANKOVNÍ AKADEMIE - VOŠ, a.s.

Vlkova 12/458

Praha 3

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka

Roškotova 4/1692

Praha 4

VOŠ informačních služeb

Pacovská 350/4

Praha 4

www.sks.cz

Škola mezinárodních a veřejných vztahů, VOŠ

Michelská 12

Praha 4

www.smvvpraha.cz

Evangelická akademie - VOŠ sociální práce

Určitě dobrým vysvědčením pro vyšší odbornou

www.vosp.cz

VOŠ stavební a střední průmyslová škola stavební

www.kjj.cz

Hrusická 2537/7

Praha 4

VOŠ ARITA, spol. s r.o.

Žalanského 68

Praha 4

www.vosarita.cz

CEDUK - Soukromá VOŠ spol. s r.o.

Donovalská 1684

Praha 4

www.ceduk-svos.cz

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola

www.eapraha.cz

5. května 51

Praha 4

www.zdravka.wz.cz/

VOŠ herecká s.r.o.

Michelská 6/23

Praha 4

www.vosherecka.cz

Soukromá VOŠ umění a reklamy s.r.o.

Pošepného nám. 2022/2

Praha 4

www.svosur.cz

VOŠ pedagogická a sociální

Evropská 33

Praha 6

www.pedevropska.cz

VOŠ ČSTV s.r.o.

Zátopkova 2/100

Praha 6

www.cstv.cz

VOŠ Husův institut teologických studií

V Tišině 3

Praha 6

www.husiti.cz

VOŠ oděvního návrhářství

Jablonského 3

Praha 7

VOŠ, spol. s r.o.

Ortenovo nám. 34/1275

Praha 7

VOŠ ekonomická a Obchodní akademie

Kollárova 5/271

Praha 8

PB-VOŠ a Střední škola managementu, s.r.o.

www.vosonspso.cz
www.akademie-kollarova.cz

Nad Rokoskou 111/7

Praha 8

TRIVIS - VOŠ prevence kriminality

Glowackého 6/555

Praha 8

www.trivis.cz

ne všechny školy toto hodnocení podstoupily,

VOŠ teologická

Stoliňská 2 417/41a

Praha 9

www.etspraha.cz

VOŠ ekonomicko-právní

Kytlická 757

Praha 9

www.svospraha.cz

jinými slovy: nemá-li škola certifikát EVOS, nez-

VOŠ tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Slovačíkova 400/1

Praha 9 - Kbely

vos.palestra.cz

VOŠ sociálně právní

Jahodová 2 800

Praha 10

www.pbvos.cz

www.vossp.cz

namená to ještě, že je nekvalitní.

zapsáno v rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem
v Ostravě, oddíl 0, vložka 9
Petruškova 4, 700 30 Ostrava – Zábřeh
telefon: 59 674 39 69 fax: 59 674 83 34
email: aholvos@ahol.cz
studijni@ahol.cz
www.ahol.cz

Vám nabízí studium tří a dvouletých atraktivních oborů
žádaných na trhu práce

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

KONKURENCESCHOPNOST NA TRHU PRÁCE
=
ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE
DENNÍ STUDIUM: Vyšší odborná škola: nově akreditovaný obor SOCIÁLNÍ
PRÁCE (75-41-N/002) • Vzdělávací program je koncipován podle nejnovějších
poznatků ze sociálních činností a dodržuje veškeré požadované standardy evropského
vzdělávání v sociální práci.
STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ: Vyšší odborná škola: obory SOCIÁLNÍ
PRÁCE (75-41-N/002) a PERSONÁLNÍ PRÁCE (68-41-N/010) • Konzultace probíhají
ve dnech pracovního volna nebo ve dnech pracovního klidu. • Přijímáme bez přijímacích
zkoušek. • Podmínkou přijetí je ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou a úspěšné
absolvování psychologických testů v rámci přijímací zkoušky.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. 11. 2006, 11. 1. 2007 a 22. 3. 2007, vždy ve čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin

Inzerce

Inzerce

Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s. r. o.
Mírová 218/6, Dubí III – Pozorka, PSČ 417 03, tel.: 417 56 89 12, 417 56 99 77
e-mail: reditelna@skola-perspektiva.cz ; URL: www.skola-perspektiva.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Tříletý studijní obor
„Sociální práce“
Studium je určeno pro absolventy SŠ,
zejména gymnázií, kteří mají vztah a
předpoklady k náročné práci v sociální
oblasti.
Vzhledem k dosavadnímu vývoji sociální
politiky lze předpokládat velmi širokou
škálu činností sociálních pracovníků,
a proto bude docházet ke specializaci
v rámci sociální práce.

Naši absolventi najdou uplatnění
v sociální oblasti resortu ministerstva
práce a sociální věcí v resortu zdravotnictví, sociální oblasti ministerstva
spravedlnosti a ministerstva vnitra.
Dále mohou pracovat jako asistenti a
poradci pro etnické skupiny.
Zájemci mohou též pokračovat
ve studiu na vysokých školách.

Studijní obory:
• Aplikace výpočetní techniky
• Finanční poradenství
• Sociální pojišťovnictví
• Cestovní ruch
Škola mimo jiné zajišťuje:
• povinné studium 3 cizích jazyků
• odbornou praxi v tuzemsku i v zahraničí
• zprostředkování dostatečné ubytovací kapacity
Ing. Jan Sladký

Přijďte se k nám podívat, den otevřených dveří je u nás
každý den!

ředitel
Erbenova 184, 344 01 Domažlice
tel.: 379 724 581, fax: 379 722 346

Kontaktní osoba: Zdenka Ulmanová

vos-oa-szs@ekodom.cz
www.oadomazlice.cz

Inzerce

AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.

Inzerce

Pedagogové působící na vyšší odborné škole
používají jiné metody práce a jiný přístup ke
studentům než učitelé na školách středních.
Koneckonců i hloubka specializace je zde na
zcela jiné úrovni. Proto, pokud vyšší odborná
škola existuje společně se školou střední, měli
by se přednášející na vyšší stupeň studia specializovat (ne tedy učit jednu hodinu na vyšší
a další na střední škole). U samostatně exis-

tujících vyšších škol je v tomto ohledu situace
přehlednější. V každém případě by měli se
školou spolupracovat (tedy pravidelně vyučovat)
specialisté z praxe. Odpovídá to praktickému
zaměření tohoto typu studia.
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Vyšší
odborné školy

Vyšší
odborné školy

Adresáﬁ vyšších odborných škol
Název

Ulice

Adresáﬁ vyšších odborných škol
Město

www

Název

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Ulice

Město

www
www.vosspssoucb.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.

Petruškova 4

Ostrava - Zábřeh

www.ahol.cz

Skuherského 3

České Budějovice

Vyšší odborná škola DAKOL

Petrovice u Karviné č. 570

Petrovice

www.dakol-karvina.cz

Vyšší zdravotnická škola

Husova 3

České Budějovice

szscb.wz.cz/

GOODWILL - VOŠ, s. r. o.

Prokopa Holého 400

Frýdek - Místek

www.vos-goodwill.cz

Vyšší zdravotnická škola Bílá vločka s.r.o.

VOŠ automobilní a technická

Zachariášova 3

České Budějovice

www.bilavlocka.cz

VOŠ požární ochrany Ministerstva vnitra

ul. Pionýrů 2069

Frýdek - Místek

www.sospofm.cz

Soukromá VOŠ a Obchodní akademie

Pražská 3

České Budějovice

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Tajovského 2

Havířov - Podlesí

www.obaka-havirov.cz

VOŠ České Budějovice

Okružní 10

České Budějovice

www.voscb.cz

Vyšší odborná škola

Husova 1302

Kopřivnice

www.voskop.cz

VOŠ cestovního ruchu

Senovážné náměstí 12

České Budějovice

www.isscrcb.cz

Masarykova vyšší odborná škola

Purkyňova 12

www.svoscb.cz

Opava

www.zemedelka.opava.cz

VOŠ uměleckoprůmyslová s.r.o.

Alšovo náměstí 75

Písek

www.vosup.cz

VOŠ a Hotelová škola

Tyršova 34

Opava

www.vosahs.cz

Soukromá VOŠ ﬁlmová s.r.o.

Lipová alej 2 068

Písek

www.ﬁlmovka.cz

Soukromá VOŠ podnikatelská, s.r.o.

Hasičská 44

Ostrava - Hrabůvka

www.eco.cz

Vyšší odborná škola

Karla Čapka 402

Písek

www.sps-pi.cz

Vyšší odborná škola sociální

Karasova 16

Ostrava

www.oao.cz/voss

VOŠ lesnická B. Schwarzenberga

Lesnická 55

Písek

www.lespi.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická

ul. 1. Máje

Ostrava

www.szsavzsostrava.cz

VOŠ sociální a Střední pedagogická škola

Zahradní 249

Prachatice

www.spgspt.cz

Soukromá VOŠ obchodně právní

29. dubna 33

Ostrava - Výškovice

www.svos.cz

VOŠ vodního hospodářství a ekologie

Zátiší 480/II

Vodňany

www.srs-vodnany.cz/

Čs. exilu 491/23

Ostrava - Poruba

www.svosed-ostrava.com

VOŠ a Střední průmyslová škola

Olomouc

www.caritas-vos.cz

VOŠ ekonomická a dopravní Ostrava

OLOMOUCKÝ KRAJ
Caritas - VOŠ sociální Olomouc

Křížkovského 6

Želivského 291

Strakonice

www.prumstra.cz

VOŠ a Střední průmyslová škola

Resslova 440

Volyně

strakonice.cz/vos_sps_volyne

VOŠ ekonomická

Jiráskova 1615

Tábor

www.oatabor.cz

VOŠ elektrotechnická

Božetěchova 3/755

Olomouc

www.spseol.cz

VOŠ zemědělská

nám. T. G. Masaryka 788

Tábor

www.szes.tabor.cz

VOŠ Emanuela Pöttinga

Pöttingova 2

Olomouc

www.epol.cz

VOŠ Centrum odborné přípravy

Budějovická 421

Sezimovo Ústí

www.copsu.cz

VOŠ sociální a teologická - Dorkas

Blažejské náměstí 9

Olomouc

www.dorkas.cz

VOŠ živnostenská Přerov, s.r.o.

Palackého 1380/19

Přerov

www.sszprerov.cz

VOŠ obchodní

Pionýrská 23

Brno

www.oapion.cz

Vyšší odborná škola

Gen. Krátkého 1

Šumperk

www.vsps-su.cz

VOŠ sociální

Kotlářská 9

Brno

www.oakobrno.cz

Vyšší odborná škola automobilní

U Dráhy 6

Zábřeh

www.spsa-za.cz

VOŠ informačních a knihovnických služeb

Hapalova 6

Brno

www.vosis.cz

VOŠ textilní

Francouzská 101

Brno

www.volny.cz/spst

Vysoké Mýto

www.isss.myto.cz

VOŠ technická

Sokolská 1

Brno

www.spssbrno.cz

Obřanská 7

Brno-Maloměřice

www.ssurbrno.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
VOŠ stavební

Komenského 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Vyšší odborná škola zemědělská

Poděbradova 842

Chrudim

www.szes.chrudim.cz

VOŠ restaurátorská

VOŠ Gustava Habrmana

Habrmanova 1540

Česká Třebová

www.vda.cz

Veřejně správní akademie - VOŠ

Filipínského 1

Brno

www.vsa.cz

Vyšší odborná škola

Čáslavská 973

Chrudim

www.spss-cr.cz

VOŠ zdravotnická

Merhautova 15

Brno

www.szsmerh.cz

VOŠ technická

T.G.Masaryka 659

Litomyšl

www.sost.lit.cz

VOŠ daňového poradenství STING, s.r.o.

Uzbecká 2

Brno

www.sting.cz

VOŠ pedagogická

Komenského nám. 22

Litomyšl

www.vospspgs.cz

VOŠ sociálně právní

Opletalova 6

Vyšší odborná škola, s.r.o.

Gorkého 867

Pardubice

www.psoa.cz

VOŠ zdravotnická

Žerotínovo náměstí 6

Brno

www.vzsjp.cz

VOŠ elektrotechnická

Karla IV. 13

Pardubice

www.spse.cz

VOŠ potravinářské technologie

Nám. Svobody 318

Bzenec

www.sosbzenec.cz

VOŠ průmyslová a umělecká

Brandlova 32

Hodonín

www.spus-vos.cz

Jana Palacha 8/10

Znojmo

sis.znojmo.cz/szdrav

Vyšší odborná škola ekonomická

T. G. Masaryka 47

Svitavy

www.oa.svitavy.cz

Erbenova 184

Domažlice

www.oadomazlice.cz

VOŠ zdravotnická

PLZEŇSKÝ KRAJ
Vyšší odborná škola

Brno

www.eabrno.cz/

KARLOVARSKÝ KRAJ

Vyšší odborná škola

Plánická 196

Klatovy

www.klatovsko.cz/www/oakt

VOŠ Karlovy Vary

Vyšší odborná škola elektrotechnická

Koterovská 85

Plzeň

www.spse.pilsedu.cz

VOŠ cestovního ruchu

Šmeralova 44

Karlovy Vary

www.voskv.cz

VOŠ zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové

Ledecká 35

Plzeň

www.svzsplzen.cz

VOŠ zdravotnická

Poděbradská 2

Karlovy Vary

szsavzs.karlovyvary.indos.cz

Plzeň

www.szsvzsplzen.cz

Hradec Králové

www.sosvos.ishk.cz

SOA a VOŠ cestovního ruchu

SNP 170

Hradec Králové

www.soavoshk.cz

Mělník

www.zas-me.cz

VOŠ zdravotnická

Komenského 234

Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická

Karlovarská 99
STŘEDOČESKÝ KRAJ

VOŠ zahradnická

Na Polabí 411

VOŠ podnikatelská, s.r.o.

Lidická 40

Hradecká 1151

Karlovy Vary

www.pedskolakv.cz

Vyšší odborná škola zemědělská

Mendelova 131

Benešov

www.zemsbn.cz

VOŠ biblická, Evangelické akademie

Kavčí plácek 121

Hradec Králové

Svatojánská kolej - VOŠ pedagogická

Svatý Jan pod Skalou 1

Beroun

www.svatojanskakolej.cz

VOŠ

Jana Maláta 1869

Nový Bydžov

www.sosnb.cz

Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o.

Královická 915

Brandýs nad Labem

www.cmail.cz/mills

VOŠ rozvoje venkova

Riegrova 1403

Hořice

www.szes-horice.cz

Vyšší odborná škola

Rožmitálská 340

Březnice

www.sbrez.cz

VOŠ

Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola

Přemysla Otakara II. 938

Čáslav

www.sps-caslav.cz

VOŠ stavební arch. Jana Letzela

Pražská 931

Náchod

www.voss-na.cz

Střední vyšší odborná škola

Jana Palacha 1840

Kladno

www.spskladno.cz

Vyšší odborná škola

Komenského 873

Kostelec nad Orlicí

www.szeskostelec.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická

Havířská 1141

Kladno

www.svzskladno.cz

VOŠ technicko-ekonomická

U Stadionu 1166

Rychnov nad Kněžnou

www.vosrk.cz

VOŠ územně-správní

Floriánské nám. 350

Kladno

www.svoskladno.cz

VOŠ lesnická

Lesnická 9

Trutnov

www.slstrutnov.cz

VOŠ misijní a teologická

V Zídkách 402

Kolín 2

www.vosmt.cz

VOŠ

Jičín

www.volny.cz/eavosb

www.vos-sps-jicin.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Masarykova 197

Kutná Hora

www.vos-kh.cz

Vyšší odborná škola

Horní náměstí 1

Jablonec nad Nisou

www.supsavos.cz

VOŠ ekonomická

T.G.Masaryka 14

Mladá Boleslav

www.oamb.cz

VOŠ mezinárodního obchodu

Horní náměstí 15

Jablonec nad Nisou

www.vosmoa.cz

VOŠ hotelnictví a turismu

Komenského 156/III

Poděbrady

www.hsvos.cz

Vyšší odborná škola

Masarykova 3

Liberec 1

www.pslib.cz
www.szsvzslib.hiedu.cz

Vyšší odborná škola

Na Příkopech 104

Příbram 1

www.oapb.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická

Kostelní 9

Liberec 2

Vyšší odborná škola zdravotnická

Jiráskovy sady 113

Příbram I

www.szs.pb.cz

Vyšší odborná škola hospodářská

Hanychovská 832/37

Liberec 3

vosh.lvi.cz

Vyšší odborná škola

Hrabákova 271

Příbram II

www.spspb.cz

VOŠ právní, s.r.o.

Dr. Milady Horákové 447/60

Liberec 7

www.prak.cz

Radvanice 29

Sázava

ts.casd.cz

VOŠ sklářská

Wolkerova 316

Nový Bor

www.glassschool.cz

V Sadě 1 565

Vlašim

Vyšší odborná škola

Skálova 373

Turnov

www.sups.info

Teologický seminář církve adventistů 7.dne
VOŠ Diplomovaný oční technik, s.r.o.

ÚSTECKÝ KRAJ
SŠ, VOŠ sociální PERSPEKTIVA

Mírová 218/6

Dubí 3 - Pozorka

Vyšší odborná škola

Mariánská 1100

Varnsdorf

www.vosvdf.cz

Vyšší odborná škola stavební

Čs. armády 10

Děčín

www.skola-perspektiva.cz
www.stavarna.cz

Vyšší odborná škola

Školní 1060/50

Chomutov

www.spscv.cz

Vyšší odborná škola EKONOM, o.p.s.

Palackého 730/1

Litoměřice

www.skolaekonom.cz

Vyšší odborná škola

Špindlerova 690

Roudnice n. Labem

www.vosasos.cz

VOŠ obalové techniky

Kostelní 134

Štětí

www.odbornaskola.cz

VOŠ zdravotnická J.E.Purkyně

J. E. Purkyně 272

Most

www.szs-most.cz

Vyšší odborná škola

Zd. Fibicha 2778

Most

www.vos-oamost.cz

VOŠ zdravotnická

Kapelní 768/2

Teplice

www.volny.cz/szvs-teplice

Vyšší odborná škola zdravotnická

Palachova 35

Ústí nad Labem

www.szsvzs.cz

VYSOČINA
VOŠ Ledeč nad Sázavou

Husovo nám. 1

Ledeč nad Sázavou

www.vosiss.cz

VOŠ Chotěboř

Na Valech 690

Chotěboř

www.oachot.cz

VOŠ zdravotnická

Masarykova 2 033

Havlíčkův Brod 1

www.zdravskol.hbnet.cz

VOŠ uměleckoprůmyslová

Sázavská 547

Světlá nad Sázavou

www.vossvetla.cz

VOŠ graﬁcká

Dvořákova 5

Jihlava

www.vosg.cz

VOŠ zdravotnická Jihlava

Husova 54

Jihlava

www.szs-ji.cz

Vyšší odborná škola Jihlava

Tolstého 1556/16

Jihlava

www.vosji.cz

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s.

Matky Boží 15

Jihlava

www.svoss.ji.cz

FARMEKO -VOŠ zdravotnická

Znojemská 4880/76

Jihlava

mujweb.cz/www/farmeko

VOŠ hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Slovanského bratrství 1664

Pelhřimov

www.hs-pe.cz

VOŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická

Hasskova 15

Třebíč

www.szstrebic.cz

VOŠ zemědělská škola

Dr. Veselého 343

Bystřice nad Pernštejnem

www.szesby.cz

Vyšší odborná škola
VOŠ zdravotnická

Studentská 1

Žďár nad Sázavou

www.spszr.cz

Dvořákova 4

Žďár nad Sázavou

www.szszdar.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
VOŠ pedagogická a sociální

1. Máje 221

Kroměříž

www.ped-km.cz

VOŠ potravinářská

Štěchovice 1358

Kroměříž

www.vospaspsm.cz

Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337

Kroměříž

Vyšší odborná škola právní, s.r.o.

Osvobození 699

Kunovice

www.vos.cz

VOŠ a Jazyková škola

Nádražní 22

Uherské Hradiště

www.oauh.cz

Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Masarykova 101/18

Valašské Meziříčí

www.oavm.cz

VOŠ zdravotnická Vsetín

Náměstí Svobody 809

Vsetín

VOŠ ekonomická

nám. T. G. Masaryka 3669

Zlín

www.vosezlin.cz

VOŠ zdravotnická

Příluky 372

Zlín

www.inext.cz/szs_zlin

www.spos.cz

szs-vzs.xf.cz/

VOŠ ﬁlmová Zlín, s.r.o.

Filmová 174

Zlín

www.ﬁlmovaskola.cz

Zlínská soukromá VOŠ umění

Dřevnická 1788

Zlín

www.skolaumeni.cz

Adresář vyšších odborných škol 2006/2007
Podrobné prezentace jednotlivých škol naleznete na www.VyssiOdborneSkoly.com, kde si můžete jednotlivé školy
porovnat!
Platnost k: 8. říjnu 2006.
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tip!

Jak udûlat maturitu

O maturitû se ﬁíká, že je zkouškou dospûlosti. Nûco pravdy na tom asi bude, protože kromû
provûﬁení vašich školních vûdomostí se zároveÀ ukáže, jestli se dokážete samostatnû
nauãit velký objem látky a zvládnout psychický nápor, který s sebou maturita pﬁináší.

O maturitě se říká, že je zkouškou dospělosti.
Něco pravdy na tom asi bude, protože kromě
prověření vašich školních vědomostí se zároveň
ukáže, jestli se dokážete samostatně naučit velký
objem látky a zvládnout psychický nápor, který s
sebou maturita přináší. Stres si vytváříte jednak
sami (třeba tím, že nestíháte opakovat, jak jste
si předsevzali), jednak k němu přispívají otázky
od kamarádů a členů rodiny typu: „Učíš se?“, „Už
máš vypracované všechny otázky?“, „Uděláš to
vůbec?“... A do toho se máte učit!
Tady je několik rad pro úspěšné zvládnutí maturity
bez velkého stresu:

1) MÛžete-li si vybrat, maturujte z pﬁedmûtÛ, které
vám jdou a baví vás
2) Maturitní pﬁedmûty si zvolte i v posledním
roãníku stﬁední školy
3) Maturitní pﬁedmûty volte i podle pﬁedmûtÛ,

které budou u vašich pﬁijímacích zkoušek na VŠ
4) Domluvte se s kamarády na spoleãné pﬁípravû
ãi vypracování maturitních okruhÛ
5) Nakupte si již zpracované a knižnû vydané
maturitní okruhy
6) Poraìte se se staršími spolužáky a kamarády,
kteﬁí už to mají za sebou
7) Pﬁimûﬁenû komunikujte (nepodlézejte, ale ani
neprovokujte) s uãitelem, kterého budete mít u
maturity
8) Udûlejte si svÛj vlastní studijní plán (rozvrhnûte
si termíny pro opakování), který zkuste dodržovat.
NepﬁeceÀujte se, nechte si dostatek ãasu.
9) Uãte se jazyky (v zahraniãí, na kurzech,
douãování, intenzivnûjší pﬁípravou) – jsou povinné
u maturity a vûtšinou i pﬁijímacích zkoušek
10) Pamatujte, že svaÈák není zase tak dlouhý.
Málokdo se dokáže efektivnû uãit více než 8-9
hodin dennû. Zaãnûte s pﬁípravou asi 3 týdny
pﬁedem!

11) Bûhem pﬁípravy nezapomínejte na relaxaci,
uãením.
Poznámka na závěr: každý, kdo udělá maturitu,
časem zjistí, že se tolik nestalo a že ty nejtěžší
zkoušky má ještě před sebou. Jsou to třeba přijímací
zkoušky, které vyžadují často větší přípravu a úsilí
než maturita, a pak zkoušky na vysoké škole, kde
objem učiva bývá mnohonásobně větší. Maturita
je však první velkou zkouškou v životě a pocit z
neznámého vyvolává napětí.

Stačí vyplnit tento krátký dotazník a zaslat ho poštou
(AMOS, Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7), emailem
(info@kampomaturite.cz)
nebo stačí vyplnit na internetu
www.soutez.kampomaturite.cz a můžete vyhrát jednu z hodnotných cen! Vyhrává každý 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 100 doručený a vyplněný dotazník. Podrobná pravidla
na internetu.

Ceny soutěže: 1.-2. cena velká sportovní taška Ferrari, 3.-5.
švýcarské nože www.VICTORINOX.cz v hodnotě 1500 Kč, 6.-8. cena
poukaz na 1000 Kč vzdělávací agentury AMOS, 9.-11. cena poukaz
na 300 kreditů pro volné stahování seminárek na Seminarky.cz,
12.-15. učebnice k přijímacím zkouškám dle volného výběru z nakladatelství AMOS nebo DVD filmy.

1) Znáte svého výchovné (studijního) poradce?
a. Osobně, už nás informoval
b. Jen podle jména
c. Nevím, že naše škola někoho takového má
d. Začnu se o něj zajímat až při podávání přihlášky

2) O ãem by vás mûl výchovný poradce informovat?
a. Informace o VŠ, VOŠ
b. Rady jak vyplnit přihlášku na VŠ
c. Informace jak se připravit na přijímací zkoušky
d. Radu jak si vybrat vhodnou VŠ

Na www.KamPoMaturite.cz/maturita najdete
všechny v Čechách vydané učebnice k maturitě,
vypracované maturitní otázky a maturitní otázky
od studentů volně ke stažení.

Odjet do zahraniãí jako au pair je dobrou pﬁíležitostí pro ty, kteﬁí si chtûjí zlepšit znalost cizího jazyka a
poznat život v jiné zemi bez vynaložení vûtších finanãních nákladÛ.
Na volný čas má au pair nárok po splnění svých
povinností. Vše opět záleží na vzájemné dohodě
s rodinou. Každá dívka se sama rozhoduje o tom,
jak s volným časem naloží. Rodina je ovšem za
dívku odpovědná, proto se od au pair očekává
zodpovědné chování. Je vhodné rodině říci
předem, kdy se vrátíte z procházky, nákupu,
klubu apod., aby neměla zbytečné starosti. Pokud
nebude mít dívka zodpovědný přístup, může se
stát, že rodina jí přestane důvěřovat a požádá
agenturu o výměnu au pair. Během pobytu má
každá dívka nárok na dovolenou. Termín dovolené
je stanoven po vzájemné dohodě s rodinou. Au
pair často využívají těchto volných dnů k návštěvě
domova.
Au pair má vlastní pokoj zařízený podle
odpovídajícího standardu rodiny. Je jí poskytnuto vlastní soukromí. Jazykové kurzy si au pair
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jdûte si zasportovat, do kina, a neseìte jen nad

StaÀte se au pair!
Jako au pair mohou pracovat i chlapci, i když
jejich uplatnění je poněkud menší. Náplní práce
je převážně pomoc s dětmi. U malých dětí je
to pomoc s oblékáním, krmením a koupáním, u
větších dětí se očekává pomoc s přípravou do
školy, případně jejich odvoz do školy. Au pair
také pomáhá s lehčími domácími pracemi jako je
uklízení, žehlení, příprava snídaně nebo svačiny.
Důležitou součástí je také babysitting, tedy hlídání
dětí převážně ve večerních hodinách, když rodiče
nejsou doma.
Pracovní doba je záležitostí domluvy mezi au
pair a rodinou. Vychází se z potřeb rodiny a také
doby konání jazykových kurzů, které bude au pair
navštěvovat. Pracovní doba se může u jednotlivých zemí nepatrně lišit, všeobecně platí 25 až
30 hodin, 5 dnů v týdnu. Výše kapesného je dána
zákony jednotlivých zemí.

VELKÁ SOUTùŽ O HODNOTNÉ CENY
Kã!
ZA

většinou platí sama, jsou však země, ve kterých
rodiny na kurzy přispívají. Školné nebývá finančně

3) Kde si hledáte informace o škole, kam se chcete pﬁihlásit?
a. U výchovného poradce na škole
b. Na internetu. Kde: www……………………………………………………….
c. V Učitelských novinách
d. Od spolužáků
e. U rodičů
f. Jinde. Kde: …………………………………………………......…………………...

4) Jak ãasto využíváte internet?
a. Každý den
b. Každý týden
c. Jednou za 14 dní
d. Jednou měsíčně
e. Vůbec

náročné a je bez problému hrazeno z kapesného.
Výše cen závisí na typu kurzu a kvalitě školy. Je
možné navštěvovat kurzy dopolední, odpolední i večerní. Na závěr získáváte osvědčení o
absolvování kurzu, v mnoha případech je také
možné složit mezinárodně uznávanou zkoušku.
Zahraniční partneři agentury a hostitelská rodina
vám mohou pomoci s vhodným výběrem školy.
Přestože většina dívek navštěvuje jazykové kurzy,
studovat můžete cokoliv. V období prázdnin je
většina škol uzavřená a výběr kurzů je díky tomu
značně limitován.

5) Které studentské nebo vzdûlávací internetové stránky využíváte?
a. www.KamPoMaturite.cz
b. www.Seminarky.cz
c. www.VysokeSkoly.com
d. Jiné: ………………………………………………………………………..........……..

6) Kolik si podáte pﬁihlášek na vysokou školu?
a. Jednu až dvě
b. Tři až čtyři
c. Pět až šest
d. Více jak šest
e. Žádnou – po škole jdu:……………………………………...........…………..

7) Budete se hlásit i na jiný typ studia než VŠ?
a. Vyšší odbornou školu
b. Pomaturitní studium jazyků
c. Nultý přípravný ročník na VŠ
d. Zahraniční jazykový pobyty
e. Work and travel
f. Au-pair
g. Jinam: ……………………………………….........…………………………………...
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY

StaÀte se au pair!
Nejkratší možná délka pobytu jsou 3 měsíce.
Rodiny upřednostňují au pair, které chtějí zůstat
na delší dobu (6 měsíců až 2 roky). V některých
zemích je délka stanovena na maximum jednoho
roku. Zvláštností je pobyt na jeden měsíc v době
Vánoc ve Velké Británii. Jedná se o „záskok" za au
pair, která odjíždí na tuto dobu domů.
Au pair není jen dívka k dětem, ale především dobrá
zkušenost do života, možnost zažít dobrodružství,

Pomaturitní
studium

zkusit jiný životní styl a poznat nové přátele. Je to
výborný způsob, jak bez velkých investic odcestovat do zahraničí třeba na rok a poznat život v
USA, v Anglii, Německu nebo Francii, Belgii či
v Holandsku opravdu ze všech stránek. Během
několika měsíců může vaše angličtina, němčina
či francouzština dosáhnout takové úrovně, že
budete bez problémů rozumět filmům bez titulků,
číst britské nebo francouzské autory v originále a

plynule konverzovat (a samozřejmě žertovat a diskutovat) se svými zahraničními přáteli, spolužáky
či kolegy.
Pokud máte zájem o práci au pair, vyplatí se kontaktovat některou ze zavedených agentur, která
se programem Au pair zabývá a pomůže vám
pobyt zrealizovat. Podmínky těchto pobytů jsou
upraveny mezinárodními dohodami.

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium zahrnuje rÛzné formy nástavbového studia po maturitû. Je to ideální možnost, když
Vás nevezmou na vysokou školu, jak si rozšíﬁit kvalifikaci a pﬁipravit se na pﬁíští pﬁijímací zkoušky.
Agentury a školy, které poﬁádají pomaturitní studium jsou pod dohledem ministerstva školství, které stanovuje za jakých podmínek mohou studium provozovat.
Záleží na typu vzdělávacího kurzu pro
zachování statusu studenta, který
zakládá na nárok na státní sociální
podporu a důchodové pojištění.
Zdravotní i sociální pojištění stále
platí stát jako při studiu na střední
škole, je stále nárok na studentské
slevy.

Inzerce

POMATURITNÍ
STUDIUM

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
A K PŘÍJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM NA VŠ
Praha 4
Mečislavova 8, tel. 241 740 566
e-mail skola.praha@polyglot.cz
Brno
Pionýrská 15, tel. 549 242 318
e-mail skola.brno@polyglot.cz
České Budějovice
Komenského 50, tel. 386 352 880
e-mail skola.cb@polyglot.cz

Nejčastější formou pomaturitního
studia je studium cizích jazyků po
dobu jednoho školního roku, výuka
probíhá denně cca 4 hodiny a má
výhodu v tom, že student má stále
status studenta, platí pouze ale v
případě, kdy studium začíná ve stejném roce, kdy student odmaturoval.
Tyto kurzy jsou placené, cena se
pohybuje v rozmezí 18-24 tisíc Kč,
ve skupinách by nemělo být více
jak 20 studentů a vyučovat by měli
kvalifikovaní jazykoví lektoři.
Pomaturitní studium jazyků nabízí
mnoho jazykových škol, Jsou různé
kombinace jazyků i přípravných
kurzů na vysoké školy, lze se i
připravit k mezinárodně uznávaným
jazykovým zkouškám.
Další variantou
jsou celoroční
přípravné kurzy ke studiu na
frekventované obory vysokých škol
– právo, společenské vědy, lékařské
obory. Tyto kurzy sice nemají status studenta, ale po jejich absolvování má student větší šanci uspět

u přijímacích zkoušek a pokračovat
ve studiu na vysoké škole opět se
všemi výhodami.
Pomaturitní studium ale není jenom
přestupní stanicí mezi střední a
vysokou školou, je to také možnost,
jak zvýšit svoji kvalifikaci v oboru
, rekvalifikovat se na obor nový a
získat lepší uplatnění na trhu práce.
Mohou to být obory management,
účetnictví , manažer malého podniku nebo vedoucí právní kanceláře,
nabízejí střední i vyšší odborné školy
, státní i soukromé.

ZÁPIS
ÁPIS DO
KURZŮ
PRÁVĚ
ZŮ P
ZAČÍNÁ
AČÍN

Kde vám poradí
Přehledy jazykových škol i s kontakty, adresář vyšších odborných škol,
vzdělávací a rekvalifikační kurzy, seznamy agentur, které zprostředkují
práci nebo jazykové kurzy u nás i v
zahraničí, to vše poskytují Informační
centra pro mládež. Ta sídlí ve
dvaadvaceti českých a moravských
městech. V informačních centrech
mladým lidem umožňují vyhledat
si potřebné informace a předají
jim kontakty, ale žádné kurzy ani
práci nezajišťují. Mnoho informací a kontaktů, které mohou být
nepřijatým vysokoškolákům k užitku
je možné najít na internetu.

Komplexní příprava na přijímací zkoušky

Největší výběr učebnic na všechny fakulty

Individuální a přátelský přístup učitelů

Doporučení a poradenství vhodné přípravy

Na závěr přijímačky nanečisto a certifikát

Nabídka učebnic od všech nakladatelství

Výuka formou seminářů v malých skupinách

Vypracované přijímací testy PF, VŠE, PA, MU

VÝUKA PROBÍHÁ
V PRAZE A BRNĚ
WWW.KAMPOMATURITE.CZ

TEL.: 233 382 685

INFO@KAMPOMATURITE.CZ
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Máte chuÈ na jazyky?
Sbalte kufr a hurá do svûta!

Jazykové pobyty
Jazykové pobyty představují rychlou a přirozenou
cestu ke zvládnutí cizího jazyka. Jazykový pobyt
je vlastně jazykový kurz, který absolvujete na
jazykové škole v zemi, kde se daným jazykem
hovoří. Například španělštinu se můžete učit ve
Španělsku, Jižní Americe nebo na Kubě; angličtinu
ve Velké Británii, USA, Kanadě, Austrálii apod.
Jazyk tedy neprocvičujete jen během výuky, ale
používáte ho i v každodenních situacích během
pobytu v zahraničí, setkáváte se a komunikujete s
rodilými mluvčími. Jazykový kurz doplňuje kulturní
program, který většinou organizuje vaše zahraniční
jazyková škola. Patří sem výlety, návštěvy památek,
muzeí, sportovní a společenské aktivity. V závislosti na výběru destinace můžete zároveň prožít
pěknou dovolenou třeba u moře.
Na závěr jazykového kurzu dostanete certifikát,
který dokládá vaši úspěšnou účast na jazykovém
kurzu. Certifikát slouží například jako příloha
k vašemu životopisu. Můžete si také udělat
mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku a
získat příslušný diplom jako je např. Cambridge
Certificate, TOEFL, D.A.L.F. a jiné. Jazykový kurz si
můžete objednat v délce až jeden rok.

Typy a délka kurzÛ. Komu jsou urãeny?
Kurzy jsou určeny pro všechny stupně pokročilosti,
od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Kurzy
jsou určeny pro všechny věkové skupiny (od
12 let). Mládež od 17 let má možnost si vybrat
jazykový pobyt pro dospělé nebo jazykový pobyt
pro děti a mládež s pečovatelským dohledem.
Jak rychle se dá naučit jazyk? Začátečníci se
většinou za 4 týdny naučí vést běžný rozhovor.
Pokročilí si mohou už během několika málo
týdnů osvojit speciální a odbornou slovní zásobu
a naučit se v hostitelské zemi plynule hovořit.

Inzerce
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Mladí dosahují v jazykových kurzech úspěchů ve
studiu nejrychleji. Jazykové bariéry překonávají v
krátké době, doplní si mezery, předchozí znalosti
systematicky rozšiřují s kvalifikovanými učiteli. Děti
se zbaví strachu z cizího jazyka, ponoří se do něj
a většinou se už po krátké době cítí v cizí řeči jistě
- dostanou chuť se jazyky učit a zlepší si známky.
Maturanti se optimálně připraví na maturitu a
dosáhnou při ní nejlepšího hodnocení. Mládež,
která se připravuje na maturitu nebo dokonce
na studium na vysoké škole, má většinou už
několikaleté znalosti jazyka. Na jazykovém kurzu
v zahraničí se naučí jeho praktické používání.
Společně s učiteli budou pracovat na zdokonalení
jazykových znalostí vyžadovaných u maturity.

Kromě všeobecně zaměřených kurzů existují i
odborné profesní kurzy, kde je jazyková výuka
zaměřena na konkrétní obor. Kurzy jsou vhodné pro pracovníky před pracovním nasazením v
zahraničí a pro studenty v přípravě na jazykové
zkoušky nebo na zahraniční stáže. V nabídce
agentur většinou nechybí kurzy zaměřené na
obchodní jazyk, IT, turismus aj.
Agentury většinou nabízejí několik typů kurzů dle
intenzity a počtu výukových hodin. Nejčastější formou je skupinová výuka, která se někdy kombinuje
s výukou individuální, v některých případech může
být výuka pouze individuální. Časová dotace se
pohybuje od 20 do 30 výukových hodin týdně.

Speciálním typem kurzů jsou přípravné kurzy
Období po maturitě nebo po závěrečných zkouškách na jazykové diplomy. Tyto kurzy vás dovedou k
patří k těm nemnoha životním okamžikům, kdy
celosvětově uznávaným jazykovým diplomům.
má člověk možnost dát si pár měsíců volna na
Některé jazykové agentury nabízejí také jazykové
to, aby se v zahraničí naučil cizí jazyk. Není už
pobyty pro celou rodinu - část rodiny se kurzů
téměř žádný studijní obor, ve kterém by člověk
účastní a je „jen na dovolené“.
nemusel ovládat alespoň angličtinu. Z hlediska
globalizace se dobré
znalosti angličtiny stávají
Inzerce
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Ubytování
Během jazykového pobytu budete ubytováni v
některém z typu ubytování dle vlastního výběru.
Vybírat můžete obvykle z těchto typů ubytování:
hostitelská rodina, společný byt, hostel, hotel,
apartmán, studentská kolej. Každý typ ubytování
má své přednosti a nevýhody – např. hotel poskytuje větší komfort ale méně příležitostí ke komunikaci s místními lidmi. Ubytování představuje
podstatnou část celkové ceny za jazykový pobyt.

Agentury a kvalita
Jazykové pobyty organizují jazykové a cestovní
agentury a jazykové školy. Při výběru pobytu je
velmi důležité zhodnotit serióznost zprostředkující

agentury. V katalogu byste měli najít přehlednou
nabídku kurzů, ceny, počet minut výuky daného
kurzu, maximální počet účastníků v kurzu, podrobnosti o místě konání kurzu, vybavení jazykových
škol a ubytování. Známkou kvality jazykové školy
je její členství, příp. ocenění odbornými profesními
organizacemi sdružující jazykové školy. Kromě
výběru kvalitních jazykových škol může být vodítkem při výběru agentury i úroveň telefonického
poradenství, osobní doporučení, možnost zajistit
zároveň letenku apod. Výuku by měli zajišťovat
speciálně vyškolení učitelé, kteří mají odborné
vzdělání a specializují se na výuku jazyků pro
cizince.

Cenové rozdíly za stejný jazykový pobyt ve dvou
různých destinacích vyplývají z různě vysokých
nákladů na ubytování a stravu v dané destinaci
a také z kurzů jednotlivých měn. Velká Británie a
USA jsou kvůli vysokým měnovým kurzům cenově
náročnější, oproti tomu pobyty např. v Kanadě a
na Novém Zélandu profitují z výhodného kurzu.
Kdy se přihlásit? Obecně platí - čím dříve, tím lépe.
Žádané typy ubytování, oblíbené jazykové školy
a také výhodná místa v letadle mohou být brzy
vyprodána. Při cestě do zemí, se kterými máme
vízovou povinnost (např. Rusko a USA), musí
být přihláška podána minimálně 2 měsíce před
začátkem pobytu.

tip!

Doporučené
stránky pro
maturanty

www.Seminárky.cz - internetový megatip!
Dovolte, abych vám představili největší internetovou databázi se studijními materiály v České republice. Je určena všem studentům i studujícím - středních,
vysokých i základních škol.
Najdete zde tisíce referátů, maturitních otázek, seminárních prací, učebnic, skript a mnoho dalších materiálů, které si zde můžete stáhnout (zdarma nebo za
zaslanou levnou SMS). Tuto databázi najdete na internetu na adrese: www.seminarky.cz nebo tak, že do oblíbeného vyhledávače napíšete "Seminárky.cz".

www.imaturita.cz – vypracované maturitní otázky
Kvalitní nabídka vypracovaných maturitních otázek, přijímací testy minulých let, zkušenosti studentů. Tříděný, udržovaný obsah, který dlouhá léta provozuje
Petr Vostrý.

www.VysokeSkoly.com, www.VyssiOdobornSkoly.com, www.JazykoveSkoly.
com, www.AutoSkoly.com – nejpodrobnější adresáře škol v ČR
Komplexní informace o všech školách s podrobným vyhledáváním podle všech kritérií (obor, místo působení, zaměření, soukromé, veřejné). Aktualizované
prezentance jednotlivých škol s možností přímých dotazů na studijní oddělení, doporučení kamarádům a relevantní literatury k dobré přípravě na studium.

www.Ctenarsky-Denik.cz – největší čtenářský deník na internetu
Velice obsáhlý čtenářský deník se stručnými obsahy českých a zahraničních autorů.
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Work & travel
– práce
v zahraničí

Programy work and travel –
práce v zahraniãí

Letní pracovní programy pro studenty si za
poslední roky získaly v České republice značnou
popularitu. Studentům dávají možnost legálně
pracovat v zahraničí, zdokonalit se v cizím jazyce
a cestovat za vydělané peníze.
Programy typu „work and travel“ se v České
republice zabývá několik agentur, každá má jiné
možnosti a zkušenosti. Nejdůležitější role agentury je v získání pracovního povolení a tím i
příslušných víz pro své klienty, tedy pro vás. Získat
pracovní povolení jako soukromá osoba je totiž
velmi obtížné. Pokud jedete pracovat do zahraničí
poprvé, je zprostředkování pobytu přes agenturu
vhodnou volbou.
Než se rozhodnete odjet do zahraničí, je třeba si
zodpovědět několik otázek:

- kolik penûz jste ochotni za program zaplatit
- kam se chcete podívat a jestli zvolená destinace
odpovídá i vašim jazykovým znalostem
- kolik ãasu jste ochotni v cizinû strávit prací
a kolik cestováním

- kolik si chcete vydûlat a jak je pro vás výše
výdûlku dÛležitá
- jakou práci vydržíte dûlat stanovenou dobu
Programy work and travel jsou určené studentům
vysokých škol a také vyšších odborných škol.
Předpokládá se u nich řádné denní studium, pro
jednotlivé země se ovšem mohou tyto nároky lišit.
Nejčastěji najdou uplatnění ti studenti, kteří právě
nestudují první anebo poslední ročník a kterým je
mezi 19 a 24 lety.
Důležitou podmínkou je dobrá znalost jazyka
země, do které jedete. Po vyplnění přihlášky
a zaplacení příslušných poplatků vás agentura
pozve na pohovor v cizím jazyce, který rozhodne
o zařazení do programu a možném výběru
vašeho zaměstnavatele. Jazykovou přípravu proto
nepodceňujte.
Cena za pracovní pobyt zahrnuje obvykle pracovní
povolení, letenku, pojištění, informační a poradenský servis (ceny a služby agentur se mohou lišit).
O podmínkách a ceně se vždy dobře informujte,

abyste nebyli nepříjemně zaskočeni např. nějakým
příplatkem, doplatkem za letenku apod. Součástí
ceny pobytu je i komplexní pojištění na celou
dobu pobytu spojeného s účastí na programu.
Vlastní pojištění většinou agentury nedovolují
kvůli administrativě. Pokud po skončení práce ze
země neodjedete a budete chtít ještě cestovat,
neměl by být problém si pojištění prodloužit.
Velmi důležité je nezapomenout na peníze, které
budete v místě pobytu potřebovat, než dostanete
první výplatu (u práce v kempech je to až na
konci pobytu!). Výše potřebné částky se liší dle
vámi vybraného programu. Na všechno se proto
podrobně informujte u zástupců agentury ještě
před odjezdem.

zaměstnavatelem kontaktujte agenturu, která vám
práci zprostředkovala. Řadě potíží můžete předejít
tím, že se ještě před odjezdem budete snažit získat si co nejvíce informací o životě v dané zemi,
typu práce a seznámíte se se zkušenostmi těch,
kteří již podobný pobyt absolvovali. Na internetu
je takových informací dostatek.
Rozhodnete-li se přesto z nějakého důvodu program ukončit dříve, než bylo dohodnuto, musíte
si další pobyt a zaměstnání v dané zemi zorganizovat sami, bez pomoci agentury. V tom
případě si zřejmě budete sami hradit i zpáteční

letenku. Pro samostatného a zodpovědného studenta to však ani „na vlastní pěst“ nemusí být
velký problém. Alternativou pro samostatné studenty může být práce v Evropě, některé země v
rámci Evropské unie (Velká Británie, Irsko, Itálie,
atd.) totiž umožňují českým občanům pracovat
legálně. Pokud jste schopni si zajistit zaměstnání
a ubytování sami, bez služeb agentur se v těchto
zemích obejdete.
Na druhou stranu vás čekají i velmi krásné zážitky,
ty nejsilnější většinou získáte během přibližně
3-4týdenního cestování po skončení zaměstnání,

kdy budete poznávat danou zemi. To je asi ta
pravá odměna, kterou každý očekává. Určitě si
to nenechejte ujít kvůli začátku školy:-) nebo
šetřením vydělaných peněz. Do některých zemí
se třeba již nikdy nepodíváte a za pár let možná
nebudete mít možnost cestovat celý měsíc.

Budete-li mít štěstí a agentura vás do programu
vybere, mějte na paměti, že to automaticky neznamená hladký průběh pobytu. Po příjezdu do
země se mohou vyskytnout určité nepříjemnosti,
jako je kulturní šok z cizího prostředí, nesoulad se zaměstnavatelem a jeho požadavky,
vyčerpání z práce apod. V případě problémů se

Inzerce
Inzerce

Inzerce
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Zaměstnavatelé
– praxe

Jak se dostat
na Právnickou
fakultu

Zamûstnavatelé – praxe
Chystáte se rovnou ze střední školy do zaměstnání?
Ano, taková možnost tu je. Někdo nechce dále
studovat, někdo si potřebuje vydělat na další
studia a jiný upřednostňuje zkušenosti z praxe a
budování kariéry již po škole. Praxe bude slovíčko,

které ještě dlouho po škole budete slyšet. Každý
zaměstnavatel upřednostňuje zaměstnance s
praxí. Větší firmy si své zaměstnance dokáží i
vychovat. Pořádají různé krátkodobé pracovní
programy „na zkušenou“, zakládají vlastní školící

Jak se dostat na Právnickou fakultu?
střediska i vysoké školy. Podrobně sledujte
nabídky jednotlivých firem, seznamte se s nároky
zaměstnavatelů na zaměstnance, připravte si svůj
životopis a připravte se na osobní pohovor.

tip!

Kde hledat práci? Na internetu!
www.jobs.cz
– největší portál s prací, brigádami, přidávání životopisů, rady jak zvládnout přijímací pohovor

Pﬁijímací ﬁízení jednotlivých právnických fakult se liší, proto i pﬁíprava na samotné pﬁijímací zkoušky jednotlivých fakult má svá specifika. Obecnû se dají rozdûlit pﬁijímací zkoušky právnických fakult na Prahu
(testy všeobecných pﬁedpokladÛ, logika, všeobecný pﬁehled), Brno (pouze testy studijních pﬁedpokladÛ)
a PlzeÀ, Olomouc (pﬁevládá historie a všeobecný pﬁehled). Pro každou právnickou fakultu jsme pro vás
pﬁipravili strategii efektivní pﬁípravy.
DOPORUČUJEME NÁSLEDUJÍCÍ STRATEGII PŘÍPRAVY NA JEDNOTLIVÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY:
PRÁVNICKÁ FAKULTA KARLOVY UNIVERZITY
V PRAZE
Přijímací řízení PF UK je odlišné od ostatních
fakult a za poslední roky se neustále vyvíjí,
mění a upravuje. Věnujte se již během roku
testů všeobecných předpokladů a logice (2/3
bodů). Testy ze všeobecného přehledu byly
dříve zveřejňovány, letos byly testy pro každého
překvapením. Studenti mohou vycházet z ostré
varianty přijímacího testů a z testů minulých let,
protože se seznámí se způsobem formulování
otázek, které je občas záměrně zavádějící.

www.prace.cz
– velký portál s nabídkou pracovních příležitostí

www.student.cz
– brigády pro studenty po celý rok

www.majora.cz
– on-line databázi volných míst, práce a brigád

3) sežeňte si, stáhněte si nebo si kupte varianty testů studijních předpokladů z minulých
let a simulujte si přijímací testy doma nanečisto
(hlavně dodržujte časový limity, protože hlavní roli
hraje stres při řešení těchto testů a naučení se
typových úloh)

PŘEDPOKLADŮ od Mgr. Grulicha - podrobný návod, jak řešit příklady, seznam a řešení
typových příkladů, nejrychlejší způsob řešení;
druhá publikace je cvičebnicí VYŘEŠENÉ TESTY
STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ - varianty TSP
Brno, Praha, Olomouc od r. 2000-2006

4) pokud byste měli nejasnosti ohledně testů
PF UK, pak vám zodpoví všechny otázky lektoři na
kurzech nebo se můžete na ukázkové testy podívat www.KamPoMaturite.cz/testy.

PRÁVNICKÉ FAKULTY V PLZNI A OLOMOUCI
Přijímací řízení se skládá hlavně z testů historie,
základů práva, všeobecného přehledu a logiky.
Proto doporučujeme učebnice PRÁVO - Podklady
k přijímacím zkouškám spolu s cvičebnicí PRÁVO

www.sprace.cz
– aktuálních nabídek práce, stovky brigád, informace v Poradně pro uchazeče

Inzerce

Škoda Auto Vysoká škola
Škoda Auto Vysoká škola je
první podnikovou neuniverzitní vysokou školou
a jednou z prvních soukromých vysokých škol
v České republice.
Tato vysoká škola realizuje
již od počátku své existence
profesní bakalářské studium,
počínaje akademickým rokem 2006/2007 je
otevřen také navazující magisterský studijní
program.
Cílem je vychovávat kvalitní odborníky pro práci
ve výrobních a obchodních podnicích především
v automobilovém průmyslu.
V rámci bakalářského studijního programu
Ekonomika a management nabízí škola obory
Podniková ekonomika a management obchodu
a Podniková ekonomika a management provozu.
Navazující magisterský program Ekonomika a
management je členěn do oborů Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing a Podniková ekonomika a
management provozu.
Oba studijní programy lze absolvovat v prezenční
i kombinované formě.
Těžištěm výuky jsou odborné ekonomické
předměty. Avšak specifika studijního programu
spočívá v zařazení významného podílu předmětů
s technickým zaměřením s cílem vytvořit

u absolventů základní technické povědomí a
vztah k produktu podniku Škoda Auto. Velký
důraz je kladen na studium cizích jazyků. Studijní
program je specifický i tím, že ve smyslu profesionality, tj. vyhovění moderním trendům a
nárokům praxe, vhodně kombinuje teoretickou
výuku se získáním praktických zkušeností a
poznatků. Vyvážené spojení teorie a praxe má
podobu praktikantských pobytů a studentských
stáží, odborných praktických přednášek, exkurzí,
projektů, výzkumných úkolů a studií. Bakalářské
práce vycházejí ze skutečných potřeb podnikové
reality. Souvislá odborná praxe je zařazena do
pátého semestru a lze ji absolvovat ve firmě
Škoda Auto, u jejích dodavatelů nebo u mnoha
zahraničních firem a partnerů z koncernu VW
(VW, Audi, Bentley). Přibližně 20% studentů tak
absolvuje svoji praxi v délce 5 měsíců mimo
Českou republiku.
Vysoká škola dostala v v letošním roce grant
z prostředků mezinárodního programu Leonardo
na finanční podporu studentů, vykonávajících
praxi v zahraničí.
Škola se rovněž zapojuje do mezinárodního programu výměny studentů Erasmus.
Studentům jsou kromě teoretických znalostí a
praktických dovedností vštěpovány ještě takzvané „nadodborné“ znalosti a sociální kompetence. Od mladých lidí je bez rozdílu profesí
vyžadováno samostatné rozhodování, strategické a tvůrčí myšlení, komunikační doved-

nosti, schopnost argumentace a vyjednávání,
prezentování, předpoklady pro týmovou práci,
ochota a umění učit se novému, a v neposlední
řadě aktivita, iniciativa a flexibilita. Výuka tak
ideálně propojuje teorii s praxí i nadstavbou
v podobě soft skills, které jsou dnes už nezbytnou součástí profesní výbavy každého jedince.
Absolventi studijního programu Škoda Auto
vysoké školy tak jsou velmi dobře připraveni
na „praktický život“ a snadno se do praxe
zapojují. Vysoká škola každoročně vyhodnocuje úspěšnost absolventů při uplatňování
v praxi. Analýza uplatnění absolventů ukazuje, že
stabilně kolem 50 % absolventů bakalářského
programu nalézá zaměstnání ve firmě Škoda
Auto nebo u jejích dodavatelů.
Zhruba 50 % bakalářů pak má zájem pokračovat
v magisterském studiu.
Po přijetí nových uchazečů do 1. ročníku zahájí
v akademickém roce 2006/2007 studium
v prezenční i kombinované formě bakalářského
studia celkem přes 500 studentů. Přibližně 50
studentů se zapíše do 1. semestru nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního
programu.
Škoda Auto vysoká škola
Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
tel. 0326706230
www.savs.cz

obrázek Právnické fakulty?
(ten doprovodný v MS Word dokumentu je pro tisk nepoužitelný)

1) intenzivní přípravné kurzy LOGIKY a TESTŮ
VŠEOBECNÝCH PŘEDPOKLADŮ - existují jednoleté = nulté ročníky, semestrální a dvouměsíční,
týdenní a jednodenní kurzy
2) pro bližší seznámení s testy a rozsahem
zkoušené látky poslouží specializované publikace: "Vyřešené a okomentované přijímací testy
PF UK 2006/07", učebnice "TESTY STUDIJNÍCH
PŘEDPOKLADŮ - učebnice k přijímacím zkouškám"
a učebnice "Jak se dostat na vysokou: Právnické
fakulty" z nakladatelství AMOS

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY
V BRNù
Brno již čtvrtým rokem zkouší u přijímacích
zkoušek z tzv. testů studijních předpokladů. Testují
verbální, numerickou, symbolickou, prostorovou
paměť, úsudky a kritické myšlení. V přípravě je
určitě záhodno trénovat varianty let minulých.
Zjistit, která část Vám dělá problémy a u těchto
příkladů se naučit postupy. Zároveň trénovat
řešení jednoduchých úloh v časovém stresu.
Existují dvě výborné publikace k dobré přípravě
na TSP: UČEBNICE TESTŮ STUDIJNÍCH

TESTY a rovněž učebnici "Právní logiky" (pro
důkladnější seznámení s logikou doporučujeme
kurz). Rovněž doporučujeme si pročíst Ústavu
ČR, Listinu práv a svobod, podívat se jak vypadají
zákoníky např. obchodní, živnostenský či občanský
a zároveň sledovat informace o Evropské unii,
protože mnoho otázek se bude týkat těchto
témat.

Pokračování na str. 30
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Jak se dostat
na Právnickou
fakultu
Pokračování ze str. 29

JAK VYPADÁ P¤IJÍMACÍ ¤ÍZENÍ A STUDIUM NA
PRÁVNICKÝCH FAKULTÁCH V PRAXI
Právní obory se vyučují na 13 vysokých školách
– vedle klasického práva se vyučují i obory správní
a veřejnosprávní, další obory jsou zaměřené na
komerční právo – vyučují se na veřejných i soukromých školách, především v bakalářských programech.
Průběh a délka studia:
Magisterský obor právo – se zabývá celou oblastí
práva – právo veřejné- správní, ústavní, trestní,
církevní, i právo soukromé – občanské, obchodní. Studium není jednoduché, během pěti let
získáte mnoho znalostí, ale praxe je musí prohloubit. Tříleté bakalářské studium z právní oblasti
- komerční právo se dotýká všech obchodních
firem a podniků.
A jak to vypadá po studiu v praxi:
Po absolvování získáte titul magistr a budete
pracovat v právním oddělení nějak firmy nebo
jako čekatel. Po tříletém období pod dohledem
zkušenějších, získáte praxi a po zapsání do
příslušné profesní komory můžete získat očekávané
zaměstnání. Po magisterském studiu můžete složit
rigorózní zkoušku a získat titul JUDr.
Po dokončení bakalářského studia (Bc.) z právní
oblasti – komerční právo - najdete uplatnění v
právní administrativě – sepisování smluv, vedení
právních věcí podniku, k tvorbě vnitřních předpisů
nebo k zajištění záležitostí u obchodního rejstříku.
Studium veřejné správy – uplatnění najdete
na úřadech práce, v obecním zastupitelství, na
živnostenských úřadech.
Právnická fakulta - Praha - Univerzita
Karlova
Přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová pouze písemnou
formou (test složený z několika částí). Prověřuje
znalosti všeobecného přehledu (zejména historie, politický zeměpis, kultura, politické reálie,

filozofie, ekonomie, sociologie, základní právní
pojmy), schopnost logického úsudku a analýzy
textu (kombinace logických podmínek, vyvozování
závěrů z textu) a obecné předpoklady uchazečů
k vysokoškolskému studiu (verbální dovednosti
zaměřené na šíři a přesnost používání jazyka,
základy kvantitativního a symbolického myšlení).
Základní právní pojmy vycházejí z Ústavy ČR,
Listiny základních práv a svobod a ze zákona o
vysokých školách (vždy v platném znění). Jako
studijní materiál vymezující rámec znalostního
testu jsou dále doporučeny středoškolské učebnice
(v zásadě opatřené schvalovací doložkou MŠMT).
Jejich seznam je zveřejněn na internetových
stránkách fakulty.
Úspěšnost přijetí:
Uchazeči budou ke studiu přijati výlučně na
základě výsledku přijímací zkoušky a bonifikace.
Do studia budou přijati uchazeči, kteří se podle
počtu získaných bodů umístí na 1. až 650. místě a
dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů
jako uchazeč na místě 600.( cca 19% úspěšnost
přijetí dle statistiky z roku 2005)
Právnická fakulta - Brno - Masarykova univerzita
Přijímací zkoušky:
Povinnou součástí přijímacího řízení na MU
Právnickou fakultu je test studijních předpokladů,
žádné jiné testy se nekonají. Test studijních
předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče
úspěšně studovat na Masarykově univerzitě.
Skládá se z 80 otázek členěných do 8 subtestů
po 10 otázkách. Jedná se o testování verbálního, symbolického, analytického, numerického
a kritického myšlení, prostorové představivosti,
úsudku a kulturního přehledu. Délka trvání TSP
je 80 minut. Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či
fakult) MU v Brně, absolvuje v daném roce test
pouze jednou, výsledky budou započteny ke všem
přihláškám, pro které je TSP relevantní. Podrobné
informace o Testu studijních předpokladů (TSP)
jsou na internetové adrese: http://www.muni.
cz/study/tsp.html
Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schop-

nosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově
univerzitě. Skládá se z 80 otázek členěných do 8
subtestů po 10 otázkách.
Právnická fakulta - Plzeň - Západočeská
univerzita
Přijímací zkoušky:
Přijímací řízení sestává z testů z historie, logiky,
všeobecného přehledu a psychologického testu.
Přijímací zkouška je pouze písemná.
Právnická fakulta - Olomouc - Palackého
univerzita
Přijímací zkoušky:
Písemné testy z oblastí: všeobecný rozhled
(zahrnuje otázky z logiky a psychodiagnostiky,
dějepisu, společenskopolitického přehledu); test
ze všeobecného rozhledu je složen ze 60 otázek
se 4 variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná.
Cizí jazyk (dle výběru uchazeče z angličtiny,
němčiny nebo francouzštiny); test z cizího jazyka
tvoří 20 otázek se 4 variantami odpovědí s pouze
jednou správnou odpovědí.
Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných
v testech vycházejí z látky probírané na středních
školách s maturitou a z aktuální společenské a
politické situace. Některé otázky mají prověřit
zájem uchazeče o obor právo (latinská terminologie). Znalost cizího jazyka se požaduje na úrovni
střední školy.
K vyplnění přijímacích testů je stanoven časový
limit 60 minut.
Průběh a délka studia:
studium trvá 5 roků,

A jak to vypadá po studiu v praxi:
Právo: Absolventi se uplatní v justici, ve státní
správě, v advokacii, notářství, v podnikové sféře
apod.
Veřejná správa: Absolventi oboru se uplatní jako
pracovníci obecné, městské a regionální správy,
ve správních funkcích, sociálních, zdravotnických
a dalších institucích.

OBZORY SI
NEROZŠÍŘÍTE JEN
VE ŠKOLE.

GTS int. VÁM JE PŘIBLÍŽÍ.
• mezinárodní slevové karty ISIC / ITIC / ALIVE
• letenky a jízdenky kamkoliv si vzpomenete za bezkonkurenční
studentské ceny
• pracovní programy v zahraničí pro studenty i nestudenty
• jazykové kurzy v Evropě i za mořem pro začátečníky a pokročilé
• široká nabídka levného ubytování ve více než 110 zemích
• výhodné ceny pronájmu aut po celém světě
• nejvýhodnější pojištění pro studenty na trhu
• bohatý výběr lyžařských pobytů v kvalitních střediscích v Itálii,
Francii a v Rakousku za neuvěřitelné ceny
• jedinečný server www.dobrodruh.cz pro sdílení cestovatelských zážitků

Rezervační a informační centrum 844 140 140,
více informací a kontakty na pobočky na
www.gtsint.cz

