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Akademie STING, o.p.s.

www.sting.cz

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

www.bibs.cz

NEWTON College (NC)

www.newtoncollege.cz

Rašínova vysoká škola (RVŠ)

www.ravys.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (VŠKE Brno)

www.vske.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o. (VSOH)

www.hotskolabrno.cz

Univerzita obrany v Brně (UO)

www.unob.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( JAMU)

www.jamu.cz

Masarykova univerzita v Brně ( MU)

www.muni.cz/to.cs/

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

www.vutbr.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU)
www.mendelu.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU BRNO)
www.vfu.cz

BrnoBrno

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ)

www.aac.cz

CEVRO Institut vysoká škola

www.cevroinstitut.cz

University of Northern Virginia - Prague

www.unva.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)
www.vscrhl.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)

www.vso-praha.cz

Akademie múzických umění v Praze  (AMU)

www.amu.cz

Univerzita Karlova v Praze  (UK)

www.cuni.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)

www.vsup.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS)

www.vsfs.cz

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o.p.s. (VŠ VSMV)
www.vsvsmv.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP)

www.vsap.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (VSTVS PALESTRA)
www.palestra.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje (VSRR)

www.vsrr.cz

University of New York in Prague  (UNYP)

www.unyp.cz

Vysoká škola Jana Amose Komenského  (VŠJAK)

www.vsjak.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

www.vse.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. (LA)
www.lit-akad.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS)

www.viap.cz

Pražský technologický institut, o.p.s. (PIT)

www.pti.cz

Policejní akademie České Republiky  (PAČR)

www.polac.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE)

www.vsmie.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV Praha)
www.vip-vs.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)

www.vszdrav.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář (EBF)

www.ibts.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu  (VŠEM)

www.vsem.cz

České vysoké učení technické  v Praze  (ČVUT)

www.cvut.cz

Vysoká škola chemicko-technologická  v Praze (VŠCHT)

www.vscht.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze  (ČZU)

www.czu.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s. (BIVŠ)

www.bivs.cz

Akademie výtvarných umění v Praze  (AVU)

www.avu.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)

www.svses.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)

www.vsh.cz

PrahaPraha

ČESKÉ BUDĚJOVICEVysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. (VŠERS)
www.vsers.cz

Jihočeská univerzita  v Českých Budějovicích (JU)

www.jcu.cz

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj

PÍSEK
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAP)

www.filmovka.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze - pobočka PísekSEZIMOVO ÚSTÍ
České vysoké učení technické v Praze - pobočka Sezimovo Ústí

ZNOJMO
Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. (VŠERS)

www.vsers.cz

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

KARLOVY VARY
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV)

www.vskv.cz

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj

HRADEC KRÁLOVÉUniverzita Hradec Králové (UHK)

www.uhk.cz

Královehradecký kraj
Královehradecký kraj

TRUTNOV
Česká zemědělská univerzita v Praze - pobočka Trutnov

LIBEREC
Technická univerzita v Liberci (TUL)

www.vslib.cz

Liberecký kraj
Liberecký kraj

OPAVA
Slezská univerzita v Opavě (SU)

www.slu.cz

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj

OSTRAVA
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

www.osu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
www.vsb.cz

Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP)

www.vsp.cz
PŘEROV - MĚSTO
Slezská univerzita v Opavě (SU)

Olomoucký kraj
OlomouckýOLOMOUC

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)

CHRUDIM
České vysoké učení technické v Praze - poboč

Pardubický kraj
Pardubický kPARDUBICE

Univerzita Pardubice (UPa)

Plzeňský kraj
Plzeňský krajPLZEŇ

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠ PL)Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Středočeský kraj
Středočeský kraKLADNO

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠ PL)KOLÍN
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společ

věd (VŠPSV)
MLADÁ BOLESLAVŠKODA AUTO vysoká škola (ŠAVŠ)

Ústecký kraj
Ústecký krajMOST

Vysoká škola chemicko-technologická - pobočka (Výukové a studijní 

centrum)
ÚSTÍ NAD LABEM
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
LITVÍNOV
Česká zemědělská univerzita v Praze - pobočka Litvínov

VysočinaVysočina
JIHLAVA
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VSP J)

w

TŘEBÍČ
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ)

Zlínský kraj
Zlínský krajKUNOVICE

Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI)

www.vos.cz

ZLÍN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

www.utb.

KROMĚŘÍŽ
Univerzity Palackého v Olomouci - pobočka Kroměříž

Mapa vysokých škol

na vysokou školu
nebo na vyšší 

odbornou?

pomaturitní studium
nebo jazykový pobyt

v zahraničí ?

au-pair nebo
na praxi

do zaměstnání?
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Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.ARISTOTELES ze 
Stageiry



V letošním školním roce vychází již druhé číslo časopisu 
Kam po maturitě. V prvním čísle jsme vám přinesli 
adresáře všech VŠ a VOŠ. Ve druhém čísle najdete 
podrobnější prezentace jednotlivých vysokých a vyšších 
odborných škol. Speciálním bonusem je plakát A3
s mapou všech vysokých škol v České republice. Budete si 
moci udělat představu, které vysoké školy jsou ve vašem 
okolí, jak daleko od svého bydliště budete studovat
a také zjistíte, kolik nových škol vzniklo. Dřívější stav, 
kdy se vysoké školy nacházely pouze ve velkých městech 
jako je Praha a Brno, se už dávno změnil. Vznikají nejen 
nové vysoké školy (např. CEVRO), ale i nové fakulty 
(Fakulta humanitních studií na UK a na Univerzitě 
Hradec Králové), nové pobočky vysokých škol (např. 
pobočka Stavební fakulty VUT Brno v Prostějově, VŠCHT 
je již i v Mostě a Táboře) a rozšiřuje se i nabídka oborů 
(např. klasická animovaná tvorba na Filmové škole 
ve  Zlíně). Studenti si mohou opravdu vybírat 
a my bychom vám chtěli býtnápomocni při
výběru dalšího studia.

Nezapomínáme ani na další alternativy studia
po maturitě. V tomto čísle najdete zajímavý rozhovor 
účastníka  programu Work and Travel. Seznámíme vás 
také s výhodami pomaturitního a  zahraničního studia.

Víme, že se nacházíte v nejhektičtějším období 
středoškolského studia. Musíte se rozhodnout 
kam po maturitě, vybrat správnou školu, podat 
včas přihlášky, učit se k maturitě a hlavně se začít 
připravovat na přijímací zkoušky. Přinášíme vám tipy, 
jak vše zvládnout k vaší spokojenosti. Věříme, že vám 
ve vašem rozhodování alespoň trochu pomůžeme. 
Pokud byste měli nějaké konkrétní dotazy, můžete nám 
zavolat, napsat, zaskypovat nebo nás osobně navštívit. 

Studenti, výchovní poradci, 
učitelé, rodiče!
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ÚVOD

Je mnoho cest. Zvolte si tu svou!

Přeji vám krásnou bílou zimu,
Jiří Kadlec
 šéfredaktor, poradce ve vzdělávání šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

Obsah čísla

ÚVOD

JAK SI VYBRAT VYSOKOU ŠKOLU

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU NA VŠ, VOŠ

JAKÉ MÁTE ŠANCE NA PŘIJETÍ

ADRESÁŘ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

JAK SE PŘIPRAVIT NA PŘIJÍMAČKY

ADRESÁŘ SOUKROMÝCH VŠ

STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE

VÝHODY POMATURITNÍHO STUDIA

JAK UDĚLAT MATURITU

WORK AND TRAVEL

Všechny články v rozšířené a pravidelně aktualizované podobě najdete na 

Casopis.KamPoMaturite.cz
WWW

REDAKCE, VYDAVATEL:REDAKCE, VYDAVATEL:
AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788
T/F: 233 382 685
M: 606 411 115
Jiří Kadlec – šéfredaktor
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce
MUDr. Darja Judina – odborný poradce
Veronika Vargová – adresáře škol
Jaroslav Kodym – asistent
Jakub Šlehobr (www.anawe.cz) – DTP 

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

NÁKLAD: NÁKLAD: 
23000 výtisků
Distribuce: všechny střední školy a VOŠ

NAPIŠTE NÁM, O ČEM BYSTE SI 

CHTĚLI PŘEČÍST PŘÍŠTĚ ! 
Casopis@KamPoMaturite.cz
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Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu,
chudým bohatství a bohatým ozdobu.

DIOGENÉS ze 
Sinópy

VYSOKÉ ŠKOLY
na vysokou školu třicet procent uchazečů. V dnešní době 
má však každý student dostatek možností a informací 
k perfektní přípravě. Školy zveřejňují informace o přijí-
macím řízení na internetu, pro každý obor existují
učebnice a cvičebnice, přípravné kurzy, nultéročníky (kom-
pletní nabídku všech učebnic najdete také na www.Kam-
PoMaturite.cz/prijimacky). 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, oborech, procentech 
úspěšnosti u přijímacích zkoušek za minulé roky a odkazy na 
elektronické přihlášky na VŠ najdete v adresáři vysokých škol 
www.VysokeSkoly.com nebo přímo na webových stránkách 
jednotlivých škol (v sekci „Pro uchazeče“). Kromě klasického 
papírového formuláře dnes mnoho škol nabízí již i internetovou 
přihlášku (např. Masarykova univerzita již eliminuje papírové 
přihlášky). 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 centra jako AMOS, 
která poskytuje zdarma poradenství. Podívejte se na data-
bázi přijímacích testů z minulých let (na www.KamPoMaturite.
cz/testy). 

Doporučujeme se nad výběrem školy opravdu zamyslet a získat 
maximum informací o konkrétní škole, fakultě, oboru a porovná-
vat jednotlivé fakulty. Vysoké školy se stávají pro studenty stále 
přívětivějšími, pořádají dny otevřených dveří, aktivně poskytují 
studentům informace o studiu a oborech. V tomto čísle najdete 
podrobné prezentace několika desítek škol. 

Jak si vybrat vysokou školu

Tak to konečně přišlo, čtyři roky studujete na střední 
škole a právě teď se rozhodujete, kam po maturitě…

Za posledních deset let se počet vysokých škol značně zvýšil. 
Vznikly nové soukromé vysoké školy, které se úspěšně prosadily 
vedle veřejných a státních škol (státní vysoké školy jsou v ČR 

pouze dvě – Policejní akademie ČR a Univerzita obrany
 v Brně).Vzniklyi nové veřejné vysoké školy. Ty exis-
tující zvýšily počet svých fakult, založily nové obory 
a rozšířily své působení i do nových měst.
Ucelenou představu o všech vysokých školách v České 
republice si můžete udělat pomocí „Mapy VŠ v ČR“, 
kterou jsme zařadili jako plakát speciálně do tohoto 

čísla časopisu. Mapu si můžete například pověsit na 
nástěnku ve třídě, abyste již nyní mohli přemýšlet 

o tom, jak budete dojíždět a kde budete 
příští roky trávit svůj studentský život...

Pro výběr vysoké školy platí jednoduché 
pravidlo: vybírejte podle toho, co vás ne-
jvíc baví, zajímá a čím se chcete zabývat 
i v budoucnu. Zvažte perspektivu bu-
doucího povolání. Maturitní předměty 
si zvolte tak, aby učení bylo efek-
tivní zároveň i na přijímací zkoušky. 
Vysokou školu si můžete vybrat veřejnou 
nebo soukromou. Veřejné vysoké školy 
mají náročné přijímací zkoušky. Na 

některé obory se dostane každý desátý, 
ale i každý dvacátý uchazeč (týká se 

žádaných oborů jako psychologie, policejní 
akademie). V průměru se každý rok nedostane



Vítejte ve světě 
 moderní chemie 

4 fakulty, 20 studijních programů, 49 studijních oborů bakalářského 
i magisterského studia. I Vám je k dispozici zázemí největší vzdělá-
vací instituce svého druhu ve střední Evropě.

S diplomem z VŠCHT Praha kamkoliv do světa
• možnost studia v zahraničí
• dostatečná kapacita kolejí
• moderní počítačová síť a software
• nástup bez přijímacích zkoušek v roce 2007/2008

>>>
Vše o studijních 
možnostech
www.vscht.cz

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 
studium@vscht.cz

VŠCHT Praha můžete studovat 

i v Mostě a nově v Táboře

inzerat 185x133 obecny.indd 1 22.12.2006 16:16:15

V rámci naší filozofie poskytovat studentům tzv. „full servis“ 
jsme pro vás připravili několik rad k vyplnění přihlášky 
na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Správně vyplněná přihláška 
je prvním krokem k úspěšnému startu vysokoškolského studia. 
Pokud jste si už zvolili nějaký obor, je čas vyplnit přihlášku.

Každý uchazeč o studium musí vyplnit přihlášku papírovou 
anebo elektronickou. Přihláška se vyplňuje na tiskopis SEVT nebo
 na tiskopis konkrétní školy. Tiskopis SEVT je univerzální a platný 
pro všechny školy. Tento formulář si můžete stáhnout i u nás 
ve formátu pdf a vyplnit na počítači. Papírová přihláška musí být 
samozřejmě vyplněna čitelně a tiskacím písmem.
Nejdůležitějšími body přihlášky je bezesporu vaše jméno a správný 
název oboru a programu, který chcete studovat. Pokud si nejste 
jisti, jak se vybraný obor jmenuje, podívejte se na internetové 
stránky školy, do jejího katalogu, případně zatelefonujte na studijní 
oddělení. Nedoporučujeme spoléhat na seznam v Učitelských 
novinách. ( Letos nebyl v UN vypsaný obor psychologie na FF UK, 
a nám pak volaly desítky studentů, jestli je to skutečně pravda.) 
Vždy platí informace na stránkách jednotlivých škol.
Zvolíte-li elektronickou formu, najdete formulář přihlášky 
na internetových stránkách vysoké školy. Velké univerzity 
mají jednotný formulář pro všechny fakulty a obory. 
Masarykova univerzita v Brně tuto formu přihlášek preferuje 
a v současné době obdrží přes 98% přihlášek touto formou. 

Ne všechny vysoké školy však nabízí takovou moderní formu 
podávání přihlášky.Zjistěte si také, zda je pro váš obor nutné 
přiložit potvrzení od lékaře. Většinou jej vyžadují pedagogické
 a sportovní fakulty. Pokud podáváte přihlášku elektronicky, 

přinesete toto potvrzení až na přijímací zkoušky spolu s kopií 
maturitního vysvědčení, kopií jazykových certifikátů a zkoušek.

Využijte kolonku pro uvedení vašich aktivit na střední škole. 
Pochlubte se výsledky ze školních olympiád, sportovními výkony 
nebo jinými úspěchy při studiu. Pokud mají přijímací zkoušky
i ústní kolo, připravte si strukturovaný životopis a seznam 
literatury, který si namnožte ve větším počtu a předložte jej 
každému členu zkušební komise. Uděláte dobrý dojem a můžete 
tím také ovlivnit, jaké otázky vám zkoušející položí na základě 
vašich podkladů.
Celou přihlášku si raději několikrát překontrolujte, podepište 
ji a nalepte na ni ústřižek složenky o zaplacení manipulačního 
poplatku. Přihlášku můžete zanést na fakultu sami. Lepší ale 
je zaslat ji doporučeně poštou. Zůstane vám tak totiž doklad
 o jejím odeslání, kterým v případě nějakých problémů dokážete, 
že chyba není na vaší straně.
Určitě nenechávejte odeslání přihlášky na poslední chvíli. Pokud
i přesto necháte vše na poslední minutu, pak vězte, že elektronickou 
přihlášku lze podat i 28. února ve 23:59! ☺

Jak vyplnit přihlášku na VŠ, VOŠ

Seznam škol, které umožňují podávání elektronických přihlášek, najdete 

na KamPoMaturite.cz nebo na  VysokeSkoly.com
WWW

!        NA CO SI DÁT POZOR:

1) veřejné VŠ přijímají přihlášky do 28. února

2) počet přihlášek na osobu není omezen

3) termíny zkoušek se mohou krýt (omluvou je jen nemoc)

4) u zkoušek získáváte body navíc za průměr z maturity nebo jazykové zkoušky

         NEJŽÁDANĚJŠÍ OBORY:

1) umělecké obory 

2) právo 

3) policejní akademie 

4) psychologie 

5) fi lozofi e 

6) medicína 

7) architektura 

8) ekonomie

*

VYSOKÉ ŠKOLY
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Jakou máte šanci na přijetí
na veřejných vysokých školách
Připravili jsme pro vás zajímavou tabulku všech veřejných
a státních vysokých škol (univerzit), kde je uvedena procentuální 
šance na přijetí na konkrétní fakultu. Procentuální úspěšnost 
vychází z počtu přihlášených na přijímací řízení a z počtu přijatých. 
Pokud chcete znát tuto procentuální úspěšnost za poslední roky, 
najdete ji v jednotlivých prezentacích škol na 
www.VysokeSkoly.com

Univerzita - VŠ - fakulty Úspěšnost

Akademie múzických umění v Praze

    Fakulta divadelní 11%

    Fakulta filmová a televizní 10%

    Fakulta hudební 32%

Akademie výtvarných umění v Praze

    bez fakult, za celou školu 9%

Česká zemědělská univerzita v Praze

    Fakulta agrobiologie, potravinových 
   a přírodních zdrojů

80%

    Fakulta lesnická a enviromentální 92%

    Fakulta provozně ekonomická 52%

    Fakulta technická 68%

    Institut tropů a subtropů 68%

    Institut vzdělávání a poradenství NENÍ

České vysoké učení technické v Praze

    Fakulta architektury 32%

    Fakulta biomedicínského inženýrství NENÍ

    Fakulta dopravní 59%

    Fakulta elektrotechnická 83%

    Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 88%

    Fakulta stavební 83%

    Fakulta strojní 85%

    Masarykův ústav vyšších studií 55%

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

    Fakulta divadelní 16%

    Fakulta hudební 37%

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

    Fakulta biologická 59%

    Fakulta ekonomická 58%

    Fakulta filozofická 68%

    Fakulta pedagogická 49%

    Fakulta teologická 55%

    Fakulta zdravotně sociální 33%

    Fakulta zemědělská 45%

Masarykova univerzita v Brně

    Fakulta ekonomicko správní 22%

    Fakulta filozofická 55%

    Fakulta informatiky 63%

    Fakulta lékařská 27%

    Fakulta pedagogická 36%

    Fakulta právnická 11%

    Fakulta přírodovědecká 50%

    Fakulta sociálních studií 18%

    Fakulta sportovních studií 33%

Univerzita - VŠ - fakulty Úspěšnost

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

    Fakulta agronomická 70%

    Fakulta lesnická a dřevařská 67%

    Fakulta provozně ekonomická 36%

    Fakulta zahradnická Lednice na Moravě 65%

Ostravská univerzita v Ostravě

    Fakulta filozofická 35%

    Fakulta pedagogická 28%

    Fakulta přírodovědecká 53%

    Fakulta zdravotně sociální 34%

    Institut pro umělecká studia 20%

Slezská univerzita v Opavě

    Fakulta filozoficko-přírodovědecká 
    v Opavě

42%

    Fakulta obchodně podnikatelská v Karviné 28%

    Matematický ústav v Opavě 48%

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

    Fakulta aplikované informatiky 52%

    Fakulta humanitních studií 38%

    Fakulta managementu a ekonomiky 44%

    Fakulta multimediálních komunikací 33%

    Fakulta technologická 98%

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

    Fakulta farmaceutická 24%

    Fakulta veterinární hygieny a ekologie 59%

    Fakulta veterinárního lékařství 33%

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

    Fakulta bezpečnostního inženýrství 86%

    Fakulta ekonomická 56%

    Fakulta elektrotechniky a informatiky 78%

    Fakulta hornicko-geologická 91%

    Fakulta metalurgie a materiálového  
    inženýrství

99%

    Fakulta stavební 94%

    Fakulta strojní 99%

Vysoká škola ekonomická v Praze

    Fakulta financí a účetnictví 51%

    Fakulta informatiky a statistiky 69%

    Fakulta managementu 48%

    Fakulta mezinárodních vztahů 38%

    Fakulta národohospodářská 59%

    Fakulta podnikohospodářská 29%

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

    Fakulta chemické technologie 81%

    Fakulta chemicko-inženýrská 87%

    Fakulta potravinářské 
     a biochemické technologie

86%

    Fakulta technologie ochrany prostředí 82%

Univerzita - VŠ - fakulty Úspěšnost

Technická univerzita v Liberci

    Fakulta architektury 23%

    Fakulta hospodářská 47%

    Fakulta mechatroniky a mezioborových       
   inženýrských studií

57%

    Fakulta pedagogická 45%

    Fakulta strojní 91%

    Fakulta textilní 72%

    Ústav zdravotnických studií NENÍ

Univerzita Hradec Králové

    Fakulta humanitních studií NENÍ

    Fakulta informatiky a managementu 29%

    Fakulta pedagogická 34%

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

    Fakulta filozofická 51%

    Fakulta pedagogická 59%

    Fakulta přírodovědecká 66%

    Fakulta sociálně ekonomická 42%

    Fakulta užitého umění a designu 15%

    Fakulta výrobních technologií 
   a managementu

74%

    Fakulta životního prostředí 78%

    Ústav zdravotnických studií NENÍ

Univerzita Karlova v Praze

    1. lékařská fakulta 43%

    2. lékařská fakulta 26%

    3. lékařská fakulta 28%

    Fakulta evangelická teologická 66%

    Fakulta farmaceutická 40%

    Fakulta filozofická 29%

    Fakulta humanitních studií 51%

    Fakulta husitská teolegická 66%

    Fakulta katolická teologická 82%

    Fakulta lékařská Hradec Králové 31%

    Fakulta lékařská Plzeň 37%

    Fakulta matematicko-fyzikální 76%

    Fakulta pedagogická 38%

    Fakulta právnická 18%

    Fakulta přírodovědecká 50%

    Fakulta sociálních věd 20%

    Fakulta tělesné výchovy a sportu 34%

Univerzita Palackého v Olomouci

    Fakulta cyrilometodějská teologická 56%

    Fakulta filozofická 33%

    Fakulta lékařská 26%

    Fakulta pedagogická 28%

    Fakulta přírodovědecká 64%

    Fakulta tělesné kultury 35%

VysokeSkoly.comVS
NEJPODROBNEJSI ADRESAR SKOL

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších 
věcech nejjednodušším způsobem.

RALPH WALDO 
EMERSON



BAKALÁ SKÝ OBOR (3-letý)
TV R Í PSANÍ A PUBLICISTIKA
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
(2-leté)
TV R Í PSANÍ
REDAK NÍ PRÁCE
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

P IJÍMACÍ ÍZENÍ:
1. TERMÍN – 18. 6. 2007
2. TERMÍN – 17. 9. 2007
PODROBN JŠÍ INFORMACE O STUDIU
NAJDETE NA STRÁNKÁCH

www.lit-akad.cz

LITERÁRNÍ
AKADEMIE
(Soukromá vysoká škola
Josefa Škvoreckého)

Univerzita - VŠ - fakulty Úspěšnost

Univerzita Pardubice

    Dopravní fakulta Jana Pernera 91%

    Fakulta ekonomicko správní 52%

    Fakulta filozofická 39%

    Fakulta chemicko-technologická 88%

    Fakulta restaurování v Litomyšli NENÍ

    Ústav elektrotechniky a informatiky NENÍ

    Ústav zdravotnických studií NENÍ

Vysoká škola polytechnická

    bez fakult, za celou školu 53%

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

    bez fakult, za celou školu 11%

Vysoké učení technické v Brně

    Fakulta architektury 25%

    Fakulta elektrotechniky a komunikačních  
   technologií

44%

    Fakulta chemická 83%

    Fakulta informačních technologií 39%

    Fakulta podnikatelská 26%

    Fakulta stavební 74%

    Fakulta strojního inženýrství 94%

    Fakulta výtvarných umění 9%

Západočeská univerzita v Plzni

    Fakulta aplikovaných věd 85%

    Fakulta ekonomická 59%

    Fakulta elektrotechnická 85%

    Fakulta filozofická 52%

    Fakulta pedagogická 39%

    Fakulta právnická 14%

    Fakulta strojní 95%

    Ústav umění a designu 34%

Státní školy Úspěšnost

Policejní akademie ČR v Praze

    bez fakult, za celou školu 13%

Univerzita obrany v Brně

    Fakulta ekonomiky a managementu 78%

    Fakulta vojenského zdravotnictví 13%

    Fakulta vojenských technologií NENÍ

 NENÍ = údaj zatím není dostupný, zjistíme

 VysokeSkoly.com*
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Slezská univerzita v Opavě, Filozofi cko-
přírodovědecká fakulta v Opavě

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Bezručovo nám. 13, 

746 01 Opava

553 684 111

studijni-od@fpf.slu.cz

www.fpf.slu.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:

Astrofyzika, Počítačová technika a její aplikace, Monitorování životního prostředí,
Informatika a výpočetní technika (IVT), Středoevropská studia, Veřejná správa
a regionální politika (VSRP), Archeologie, Historie, Historie-památková péče, 
Historie-muzeologie, Středověká archeologie, Dějiny kultury, Archeologie + Muzeologie, 
Archeologie + Historie, Angličtina + Historie, Angličtina + Muzeologie, 
Angličtina  + Archeologie, Němčina + Historie, Němčina + Muzeologie, 
Němčina  + Archeologie, Italština + Historie, Italština + Muzeologie, 
Italština  + Archeologie, Knihovnictví, Knihovnictví + Angličtina, Knihovnictví + Němčina,
Knihovnictví + Italština, Knihovnictví + Archeologie, Knihovnictví + Muzeologie,
Knihovnictví + Historie, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Česká literatura, 
Sociální patologie a prevence (SPP), Angličtina + Italština, Angličtina + Němčina, 
Němčina + Italština, Všeobecná sestra

IVT, VSRP, SPP, Knihovnictví, Tvůrčí fotografie

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
IVT, Teoretická fyzika, Učitelství Fyziky-Matematiky pro SŠ, Archeologie,
Historie-muzeologie, Historie, Učitelství pro střední školy Angličtina +
Informatika, Angličtina + Němčina, Čeština + Angličtina, Čeština +
Němčina, Čeština + Dějepis, Dějepis + Němčina, Dějepis + Angličtina,
Matematika + Angličtina, Matematika + Němčina, Matematika + Dějepis

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI OBORY PREZENČNÍ:
IVT, Teoretická fyzika, Archeologie,
Historie-muzeologie, Historie, Informační a knihovnická studia

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI OBORY KOMBINOVANÉ:
Informační a knihovnická studia

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Historie se zaměřením na české a československé dějiny, 
Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonomní systémy

Název oboru  
Stupeň vzdělání                                                                     Délka          Forma                         
             
Ekonomika  a management                            
bakalářské (Bc.); navazující magisterské (Ing.)   
Hospodářská politika a správa                    
bakalářské (Bc.); navazující magisterské  (Ing.) 
Systémové inženýrství a informatika           
bakalářské (Bc.); navazující magisterské (Ing.)  
Gastronomie, hotelnictví a turismus                     
bakalářské (Bc.)
Ekonomika  a management                    
doktorské (Ph.D.)                                              

Slezská univerzita v Opavě
OBCHODNĚ  PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Univerzitní nám.

1934/3     

733 40 Karviná

596 398 238

studijni@opf.slu.cz

www.opf.slu.cz

Uzávěrka přihlášek: 28.2.2007
 Více informací naleznete na www.opf.slu.cz

OBORY STUDIA

3,2

3,2

3,2

3

3

prezenční, kombinované          

prezenční, kombinované          

prezenční

prezenční

prezenční, kombinované          

Studijní obory Ekonomika podnikání v obchodě a službách a Marketing a management lze studo-
vat formou e-learningu.

Termín podání přihlášek:  
- bakalářské, magisterské studium 28. 2. 2007
- navazující magisterské studium 20. 7. 2007
- doktorské studium 31. 5. 2007
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JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Branišovská 31, 370 05 

České Budějovice

389 031 111

www.jcu.cz

10.500 studentů, to je středně velká škola s individuálním přístupem.  170 bakalářských a navazu-
jících magisterských studijních programů a oborů v  prezenční i kombinované formě studia, doktor-
ské studium, vybrané studijní programy také v angličtině a němčině. Studijní pobyty v zahraničí
*NOVÉ STUDIJNÍ OBORY*   úzká spolupráce s ústavy Akademie věd ČR

Biologická / Ekonomická
Filozofická
Pedagogická / Teologická 
Zdravotně sociální
Zemědělská

a dvou samostatných ústavů:
Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech
Výzkumný ústav  rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

Kvalitní pedagogické vedení a špičkové vědecké zázemí sedmi fakult:

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Rokitanského 62, 500 03 

Hradec Králové

493 331 111

studium@uhk.cz

www.uhk.czFakulta humanitních studií    http://www.uhk.cz/fhs 
Studium oborů ve studijních  programech Historické vědy, Politologie,Technická podpora huma-
nitních věd.
Fakulta informatiky a managementu http://www.uhk.cz/fim 
Studium oborů ve studijních programech Aplikovaná informatika, Ekonomika a management, 
Systémové inženýrství a informatika.  
Pedagogická fakulta    http://www.uhk.cz/pdf 
Studium oborů ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy, 
Vychovatelství, Speciální pedagogika, Specializace v pedagogice, Filologie, Mediální a komunikační 
studia, Sociální politika a sociální práce, Fyzika, Biologie, Aplikovaná matematika.       

Univerzita Hradec Králové nabízí studium ve více něž devíti desítkách studijních oborů v rámci 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované 
formě. Bližší informace lze získat na internetových stránkách fakult. 

Studujte univerzitu ve  městě, které bylo opakovaně vyhodnoceno 
jako nejlepší místo pro život v České republice!

VŠ Polytechnická Jihlava

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Tolstého 16, 586 01 

Jihlava,studijní oddělení 

567 141 181     

studijni@vspji.cz

vspji@vspji.cz

www.vspji.cz

Veřejná vysoká škola - školné se neplatí, absolvent získává titul bakalář (Bc.) 
 
 Termíny 1. kola přijímacího řízení:
 - uzávěrka přihlášek   15. 4.2007
 - příjímací zkoušky    19. 6.2007 (obor FR), 20.6.2007 (obory CR a PS)

Více než  1100 studentů  v prezenční formě studia v akreditovaných 
bakalářských studijních programech

Název oboru  
Stupeň vzdělání                                                                                            Délka studia (roky)                
             
Ekonomika a management  
obor  „Finance a řízení“ , obor  „Cestovní ruch“    
Elektrotechnika a informatika
obor „Počítačové systémy“, připravuje se obor „Aplikovaná informatika“
 

OBORY STUDIA

3,5

3
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Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání 
bez svobody je zbytečné.

JOHN FITZGERALD 
KENNEDY 



Na www.KamPoMaturite.cz/maturita najdete všechny v Čechách 

vydané učebnice k maturitě, vypracované maturitní otázky a maturitní otázky 

od studentů volně ke stažení. Také tam najdete diskuzi o maturitě od studentů 

z celé ČR. 

WWW
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Jak udělat maturitu
v pohodě
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! Tyto rady 
vám sem dáváme opětovně, protože jsou čím dál aktuálnější
s blížícím se termínem maturit. Víme, že realita je jiná, ale když 
využijete aspoň jednu radu, budeme rádi.

Tady je několik rad pro úspěšné zvládnutí maturity bez velkého 
stresu:

MŮŽETE-LI SI VYBRAT, MATURUJTE Z PŘEDMĚTŮ, KTERÉ VÁM JDOU A BAVÍ VÁS 

MATURITNÍ PŘEDMĚTY SI ZVOLTE I V POSLEDNÍM ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY 

MATURITNÍ PŘEDMĚTY VOLTE I PODLE PŘEDMĚTŮ, KTERÉ BUDOU U VAŠICH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

    NA VŠ

DOMLUVTE SE S KAMARÁDY NA SPOLEČNÉ PŘÍPRAVĚ ČI VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍCH OKRUHŮ

NAKUPTE SI JIŽ ZPRACOVANÉ A KNIŽNĚ VYDANÉ MATURITNÍ OKRUHY

PORAĎTE SE STARŠÍMI SPOLUŽÁKY A KAMARÁDY, KTEŘÍ UŽ TO MAJÍ ZA SEBOU

PŘIMĚŘENĚ KOMUNIKUJTE (NEPODLÉZEJTE, ALE ANI NEPROVOKUJTE) S UČITELEM, KTERÉHO BUDETE 

    MÍT U MATURITY

UDĚLEJTE SI SVŮJ VLASTNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ROZVRHNĚTE SI TERMÍNY PRO OPAKOVÁNÍ), KTERÝ ZKUSTE 

    DODRŽOVAT. NEPŘECEŇUJTE SE, NECHTE SI DOSTATEK ČASU.

UČTE SE JAZYKY (V ZAHRANIČÍ, NA KURZECH, DOUČOVÁNÍ, INTENZIVNĚJŠÍ PŘÍPRAVOU) – JSOU 

    POVINNÉ U MATURITY A VĚTŠINOU I PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

PAMATUJTE, ŽE SVAŤÁK NENÍ ZASE TAK DLOUHÝ. MÁLOKDO SE DOKÁŽE EFEKTIVNĚ UČIT VÍCE NEŽ 

    8-9 HODIN DENNĚ. ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU ASI 3 TÝDNY PŘEDEM!

BĚHEM PŘÍPRAVY NEZAPOMÍNEJTE NA RELAXACI, JDĚTE SI ZASPORTOVAT, DO KINA, A NESEĎTE JEN 

    NAD UČENÍM

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání; vzdělání čím 
dál větší práci.

GABRIEL 
LAUB



Naše ekonomika se stále více opírá 
o průmyslovou výrobu, vyspělé tech-
nologie, inovace a výzkum. Světové 
společnosti, které k nám přicházejí, 
ale i domácí firmy pociťují čím dál 
větší nedostatek absolventů technick-
ých oborů. To je velká šance pro 
ty, kteří se rozhodnou takové obory 
studovat. Absolventi Vysokého učení 
technického v Brně proto bez prob-
lému nacházejí zaměstnání s perspe-
ktivou rychlé profesní kariéry u čes-
kých i špičkových zahraničních firem. 
Jejich mzdové ohodnocení převyšuje 
průměr platů, kterých dosahují absol-
venti 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 posky-
tuje vysokoškolské vzdělání v ba-
kalářských studijních programech (se 
získáním titulu Bc.), magisterských  
programech (Ing., Ing. arch. a MgA.)  
a doktorských  programech (Ph.D.). 
VUT  má osm fakult: Fakultu strojního 

inženýrství, Fakultu stavební, Fakultu 
elektrotechniky a komunikačních tech-
nologií, Fakultu informačních tech-
nologií, 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 vystudo-
valy jeden nebo více semestrů na 
desítkách univerzit v Evropě nebo 
zámoří. Cílem VUT je uplatnit zís-
kané znalosti v praxi. Výzkumná 
činnost se soustřeďuje kolem 
domácích i zahraničních projektů, 
programů, grantů a výzkumných cen-
ter. Přenosu výsledků výzkumu slouží 
Technologický inkubátor VUT.
 VUT má dostatek míst pro studenty 
na kolejích – téměř každý zájemce 
tak dostane kvalitní ubytování. Samo-
zřejmostí je stravování v četných 
menzách. Bohaté jsou i možnosti 
sportovních aktivit.

Už jste si vybrali? Zkuste VUT v Brnû!
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Jak se připravit na přijímací 
zkoušky
Nejvyšší čas zapsat se do přípravných kurzů je na přelomu 
srpna a září, kdy začínají nulté ročníky. Studenti se připravují 
celý rok pod dohledem lektorů. Výhoda těchto kurzů spočívá
v jejich komplexnosti, odborným dohledem s možností konzultací
a hlavně ušetřeným stresem po maturitě, kdy studenti se nemusí 
narychlo připravovat na přijímací zkoušky, protože tak činili po 
celý rok.

V tyto měsíce začínají dlouhodobé přípravné kurzy (semestrální), 
které mají podobnou koncepci jako nulté ročníky, ale mají 60% 
časovou dotaci. Studenti, kteří preferují přípravu na poslední 
chvíli nebo si chtějí před přijímacím řízením prověřit a zopakovat 
své znalosti, se můžou přihlásit do intenzivních přípravné kurzy 
(týdenní těsně před přijímacím řízením). Poslední přípravné 
kurzy se konají na konci dubna, v květnu a první týden v červnu. 
Zavedené vzdělávací agentury mají své kurzy připravené již nyní. 

V současné době platí, že u přijímacích zkoušek jsou daleko 
úspěšnější předem se připravující studenti (v průměru 3x 
úspěšnější). Proto se také v poslední době rozšířila nabídka 
přípravných kurzů. Dnes už běžně v nabídce vzdělávacích agentur 
najdete předměty jako politologie, sociologie, psychologie, 
žurnalistika a ne jen právnické, ekonomické a filozofické fakulty. 
Velice oblíbené přípravné kurzy jsou kurzy testů studijních 
předpokladů a logiky.

Možností, kde se připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu, 
máte více. Kurzy, které pořádají některé fakulty a vzdělávací 
agentury. Největší nabídku přípravných kurzů naleznete na 
www.KamPoMaturite.cz/kurzy, kde najedete kurzy od desítky 
vzdělávacích agentur a vysokých škol. 

Přípravné kurzy Vám nabízejí pravidelnou přípravu s příjemnými 
lektory, kteří vám zodpoví všechny dotazy a nejasnosti, interaktivní 
výuku, bohaté zkušenosti lektorů s přijímacím řízením, zkušební 
testy a přijímačky nanečisto.

Jinak pro domácí přípravu a opakování se vám budou hodit 
podklady, učebnice a testy, které najdete na www.KamPoMaturite.
cz/prijimacky. Na této adrese najdete největší nabídku učebnic, 
podkladů a vyřešených přijímacích testů v ČR.



Která vysoká škola je lepší, 
veřejná nebo soukromá?
Odpověď na obecně položenou otázku, zda jsou lepší soukromé 
nebo veřejné a státní vysoké školy, je poněkud nejednoznačná 
a vyžaduje delší úvahu.

Nejprve krátce k aktuálním statistickým číslům. Poněkud překvapivě 
bude znít informace, že co do počtu převažují soukromé VŠ (42) 
nad veřejnými (25) i státními (2) vysokými školami. Zatímco na 
všech soukromých VŠ studovalo v akademickém roce 2006/07 
něco přes dvacet tisíc studentů, na školách veřejného a státního 
typu to bylo téměř dvě stě padesát tisíc studujících. To znamená, 
že přes devadesát procent všech vysokoškolských absolventů 
stále prochází veřejnými a státními školami.

Dalším údajem, který do značné míry ilustruje rozdíly v zaměření 
soukromých a veřejných vysokých škol, je orientace na určitý typ 
studia. Na veřejných vysokých školách drtivá většina studentů 
absolvuje jak bakalářské, tak i magisterské studium. Na soukromých 
vysokých školách je to přesně naopak: v magisterském studiu 
pokračuje jen asi deset procent všech studentů. V neposlední řadě 
může napovědět také statistika prezenčního a kombinovaného 
studia. V sektoru veřejných vysokých škol se kombinované studium 
podílí asi dvaceti procenty, na soukromých VŠ takto studuje více 
než polovina všech studentů. Vývoj v sektoru soukromých škol 
je následující: počet soukromých vysokých škol se za poslední tři 
roky téměř zdvojnásobil, nárůst počtu jejich studentů je zhruba 
šedesátiprocentní.
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Na soukromých školách je větší šance na přijetí

Na závěr je důležité upozornit na reálné možnosti studia na 
vysokých školách. Ty jsou rozdílné jak v rámci veřejných vysokých 
škol, tak v porovnání mezi veřejným a soukromým sektorem.

Na veřejných školách bývá tradičně velký zájem o humanitní 
obory, v případě technických oborů se naopak někdy přijímá 
pouze na základě prospěchu ze střední školy. V přijímacím řízení 
soukromých vysokých škol je odmítnuto průměrně pouze šest 
procent uchazečů, nároky u přijímacího řízení tedy nejsou nijak 
zvlášť vysoké.

Student se ve větší míře dostává do postavení klienta. Nabízí se 
provokativní otázka, zda se toto postavení nepromítá do kvality 
studia. Soukromé vysoké školy se brání argumentem, že jejich 
absolventi jsou zároveň jejich vizitkou, a že velká část uchazečů 
odpadne během náročného studia. Toto se nedá vzhledem ke 
krátkodobému vývoji potvrdit ani vyvrátit a tak uchazečům 
nezbývá, než se pokusit získat o jednotlivých školách co nejvíce 
referencí.
 
Proto se také nedá dost uspokojivě odpovědět na otázku, zda jsou 
lepší soukromé, nebo veřejné vysoké školy. Veřejné vysoké školy 
nabízejí možnost studia s návazností na vědu i praxi v celé škále 
vědních oborů. Soukromé vysoké školy jsou zaměřeny téměř zcela 
na praxi a nabízejí často možnosti konkrétního uplatnění.

Soukromé VŠ: mají k praxi blíž a některé 
nabízejí zahraniční akreditaci diplomu či 
ukončení studia v zahraničí

Na veřejných a státních školách se školné v současné době 
neplatí a studium je tedy zdarma. Soukromé vysoké školy jsou 
plně financovány z vlastních zdrojů, jejichž významnou část tvoří 
školné. Roční (nebo semestrální) školné je stanoveno rozdílně
v řádu desítek až stovek tisíců korun. Školné může být často 
hrazeno v individuálně smluveném splátkovém kalendáři a někde 
je možné získat prospěchová stipendia. Například v otázce bydlení 
rozdílné finanční nároky studia pominuly, protože ceny kolejného 
dosahují tržních cen běžných v privátu.

Využívání soukromých finančních prostředků předurčuje tyto 
vysoké školy k orientaci na obory, které mají vazbu na konkrétní 
profesní uplatnění. Při pohledu na seznam soukromých VŠ 
je patrné, že většina z nich poskytuje vzdělání v ekonomické
a veřejnoprávní sféře. Jsou mezi nimi i školy poskytující výuku
v cizím jazyce.

partner sekce: New York Univerzity in Prague



Soukromé vysoké školy 
v České republice
V červnu 1999 vznikla první soukromá vysoká škola v Čechách 
(byla to Bankovní akademie s obory bankovnictví a finanční 
sféra). Od té doby se počet vysokých škol v Čechách rozrostl 
do úctyhodného počtu 42 škol. Nejnovější vysokou školou se
v červenci 2006 stala Vysoká škola  CEVRO Institut (obory veřejná 
správa, politologie). S rostoucím počtem soukromých vysokých 
škol roste i počet jejich studentů na těchto školách. V současné 
době studuje na soukromých vysokých školách přes 26 000 
studentů a to i přes poměrně vysoké školné, které se pohybuje od 
třinácti tisíc do padesáti tisíc korun za semestr. 

Podíváme-li se na zaměření soukromých vysokých škol, tak 
jednoznačně převažují obory v tomto pořadí: ekonomické obory, 
veřejná správa a informatika. Soukromé vysoké školy se vyučují 
i „malé“ obory jako jsou restaurování, tělovýchova, tvůrčí psaní, 
andragogika, logistika. Soukromé vysoké školy zatím nenabízejí 
lékařské a technické obory, ale i to se v budoucnu může změnit. 
Velké průmyslové podniky mají nedostatek odborníků a zjišťují, že 
si své vysokoškoláky mohou vychovat sami. Příkladem může být 
vysoká škola mladoboleslavské Škodovky.

Pokračování na straně 22  >
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Vzdělání umožňuje zlobit se nad věcmi ve všech 
koutech světa.

MARK
 TWAIN



Název oboru  
Stupeň vzdělání                                         Délka                    Forma                         Jazyk

Veřejná správa (Bc.) 

bakalářské
 
Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.) 

bakalářské

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Jungmannova 17

110 00  Praha 1 

– Nové Město

 221 506 707

info@cevroinstitut.cz

www.cevroinstitut.cz

Vysoká škola CEVRO Institut v akademickém roce 2007/8 otevírá 
tříleté bakalářské studium v atraktivních oborech Veřejná správa a 
Politologie a mezinárodní vztahy.
Studium zajišťuje renomovaný pedagogický sbor v čele s jediným 
profesorem politologie na Univerzitě Karlově Miroslavem Novákem 
a bývalým děkanem Právnické fakulty UK profesorem Dušanem Hen-
drychem. 
Studiu slouží moderně vybavené učebny nově zrekonstruované 
Měšťanské besedy, umístěné přímo v centru Prahy. VŠCI nabízí mo-
derní počítačové učebny a kvalitně zásobenou knihovnu, účast na 
domácích a zahraničních stážích a konferencích i kontakt s domácí-
mi a mezinárodními politickými institucemi. Řídíme se individuálním 
klientským přístupem ke každému studentovi.

OBORY STUDIA

3 roky

3 roky

prezenční

prezenční

Český

Český

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, 
zaměřená na studium atraktivních společenskovědních disci-
plín s praktickým využitím v oblasti veřejného života.
S naší pomocí můžete být tím, čím chcete!

K předmětové skladbě obou oborů patří vedle profilových kursů také 
ekonomie a veřejné finance, management a marketing, sociologie 
a psychologie, komunikace a rétorika.
Naši absolventi najdou široké možnosti uplatnění ve veřejné správě, 
domácích, i mezinárodních politických institucích, v prostředí think-
tanků, nadací a jiných NGOs, v médiích, diplomaci či jako političtí 
poradci a konzultanti.  
Navštivte dny otevřených dveří, které se konají v následujících ter-
mínech: 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 23. května, 
6. června, 27. června, 22. srpna a 5. září 2007, vždy od 17:00 
hodin. Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě 
na tel. 221 506 707. Studenty do ročníku 2007/8 přijímáme 
až do konce října 2007!

Vysoká škola Jana Amose Komenského

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Roháčova 63

130 00 Praha 3

267 199 010 - 014

vsjak@vsjak.cz

www.vsjak.cz

Informace o studiu na VŠJAK
Termín podání přihlášek:
    -31. březen 2007
    -náhradní termín - 31. srpen 2007
Přijímací řízení
    -na základě předložené přihlášky ke studiu a dokumentů 
     o předchozím studiu

OBORY STUDIA 

Vysoká škola Jana Amose Komenského je vysokou školou univerzitního typu. Je v současné době 
s více jak 5000 studenty bakalářských a  magisterských programů největší soukromou vysokou 
školou v ČR. Nabízí též doktorské studium k získání titulu Ph.D. VŠJAK se orientuje především na 
společenskovědní obory, zvl. pedagogického a psychologického charakteru.
Nově nabízíme též MBA program.

Administrativní poplatek: 500,- Kč.
Ústřižek posledního dílu složenky vlepte na určené místo na 
přihlášce. (při osobní návštěvě možnost zaplatit v pokladně školy) 
Není potřeba potvrzení od lékaře ani od zaměstnavatele. 
Administrativní poplatek zasílejte složenkou typu A na účet 
Vysoké školy J.A. Komenského č. 1943622379/0800. 

BAKALÁŘSKÉ                                                        Délka           Forma                                   Jazyk

Vzdělávání dospělých (Bc.)

Speciální pedagogika - vychovatelství (Bc.)

Sociální a masová komunikace (Bc.)

Evropská hospodářskosprávní studia (Bc.) 

Český

Český

Český

Český

prezenční + kombinovaná

prezenční + kombinovaná

prezenční + kombinovaná 

prezenční + kombinovaná

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ                                  Délka           Forma                                   Jazyk

Andragogika (Mgr.) 

Speciální pedagogika (Mgr.)

Speciální pedagogika - učitelství (Mgr.)

Český

Český

Český

prezenční + kombinovaná

prezenční + kombinovaná

prezenční

2 roky

2 roky

2 roky

DOKTORSKÉ                                                              Délka           Forma                                  Jazyk

Speciální pedagogika (Ph.D.) Český3 roky
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partner sekce: New York Univerzity in Prague

Přirozený rozum nahradí vzdělání; ale žádné vzdělání 
nenahradí přirozený rozum.

FRANTIŠEK 
VYMAZAL



Název oboru  

Stupeň vzdělání                                                   Délka                    Forma                         Jazyk

Podniková ekonomika a management (Bc.) 
bakalářské 
Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.) 

bakalářské

Podniková ekonomika a management (Bc.) 
bakalářské

SVI Kladno - Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o.

Adresa:

Telefon:

E-mail:
www:

 
 

C. Boudy 1444, 272 02  

Kladno , pobočka Kar-

lovy Vary – Bohatice, 

U Trati 70/9, 360 04

312 664 784, 312 663 

822, 603 448 887

studijni@svikladno.cz 

www.svikladno.cz

Standardní délka studia je 3 roky. Absolventi VOŠ mají možnost 
zkráceného studia. Studium je řádně zakončeno státní závěrečnou 
zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi 
získávají titul “bakalář” (ve zkratce “Bc.” uváděný před jménem).
Současně s diplomem o státní závěrečné zkoušce je studentům vy-
dáván Dodatek k diplomu, ve kterém jsou vyznačené absolvované 
moduly a získané kredity, které jsou započitatelné při pokračování 
ve studiu příbuzných oborů v ČR i v zemích EU.
V tomto roce jsme získali projekt z Evropských sociálních fondů 
na vybudování nadregionálního centra celoživotního vzdělávání 
pod názvem Centrum dalšího rozvoje regionu Kladno (CEDR - K).
V akademickém roce 2004/2005 škola získala od Evropské komise 
Erasmus University Charter dohodu, která škole otevřela přístup do

OBORY STUDIA

3 roky

3 roky

3 roky

prezentační

prezentační

prezentační

Český

Český

Český

S podporou programu Socrates - Erasmus byly přepracovány studijní plány všech 
oborů na modulovou formu s kreditním hodnocením ve vazbě na evropský model 
přenosných kreditů ECTS (byl nám akreditován 20. 2. 2006).

celé škály evropských programů a výměnných studentských aktivit. 
• velmi přijatelné školné (19 000,- Kč za 1 semestr) 
• neomezený přístup na internet (zdarma) 
• výuka probíhá “pod jednou střechou” 
• od roku 2006/2007 výuka 3 předmětů v cizím jazyce 
• dopravní spojení - zastávka autobusů přímo před školou 
• možnost ubytování - cca 5 minut od školy 
Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně na adrese SVI, s. r. o., 
Kladno, C. Boudy 1444, 272 02 Kladno. Není vyžadováno lékařské 
potvrzení. Na základě podané přihlášky s příslušnými doklady obdrží 
uchazeč o studium písemnou pozvánku k přijímacímu pohovoru. 
V rámci pohovoru napíší studenti rozřazovací test z cizího jazyka, 
který slouží jako podklad pro rozřazení do skupin.

Název oboru  

Stupeň vzdělání                                           Délka             Forma                                        Jazyk

Globální podnikání a management 
bakalářské

 Management mezinárodních institucí 
a veřejné správy

bakalářské

Vysoká škola NEWTON College

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

tř. Generála Píky 7, 

613 00 Brno 

545 124 614

info@newtoncollege.cz

www. newtoncollege.cz

Rozvoj osobnosti studenta
Zeptáte-li se našich studentů, jaké předměty je nejvíce baví, zřejmě 
uslyšíte: Komunikace, Praktické manažerské techniky nebo Efektivní 
práce s lidmi. Tyto předměty nejsou klasickou výukou. Jedná se o 
zážitkově orientované tréninky, v nichž se studenti seznamují se 
základními technikami řízení svého osobního rozvoje. Pod dohledem 
certifikovaných lektorů z firemní sféry zdokonalují své dovednosti 
efektivní komunikace a jednání s lidmi, řešení konfliktů, motivace a 
vedení pracovních týmů.

Praxe od zahájení studia
Znalosti se nejlépe zapamatují používáním. Proto pro naše studenty 
již od zahájení studia zajišťujeme praxe ve firmách i institucích. Stu-
denti se na nich stávají rovnocennými členy pracovních týmů a zapo-
jují se do řešení aktuálních úkolů. Studentům je dále nabízena praxe 
a spolupráce na projektech v rámci NC samotné, především v oblasti 
propagace, publikační činnosti a pořádání konferencí.

OBORY STUDIA

3 roky

3 roky

prezenční i kombinované

prezenční i kombinované

Český

Český

Soukromá vysoká škola NEWTON College nabízí studium ekonomie a managementu 
výrazně zaměřené na praxi. A jelikož úspěch manažera závisí především na jeho osob-
ních a mezilidských kvalitách, jsou nedílnou součástí studia i tréninky manažerských 
dovedností a firemní praxe.

Student spolutvůrcem studia
Úspěch v životě do značné míry závisí na schopnosti pohotově re-
agovat na nové situace, na aktivním přístupu k jejich řešení a na 
umění inspirovat a motivovat své okolí. Proto již od zahájení studia 
předáváme našim studentům část odpovědnosti za jejich studium. 
To znamená, že se společně s vyučujícími a manažery podílí na 
utváření výuky i fungování školy.

Přijímačky bez stresu a zadarmo
Přijímací řízení se skládá z napsání eseje a motivačního rozhovoru. 
Termíny jsou od března do září a za účast není vybírán žádný 
administrativní poplatek.
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partner sekce: New York Univerzity in Prague

University of New York in Prague (UNYP)

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Legerova 72 

120 00 Praha 

Czech Republic 

224 221 261 

unyp@unyp.cz 

www.unyp.cz 

UNYP je jako soukromá vysoká škola uznána Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále je akreditována Britskou 
akreditační radou (British Accreditation Council) a je členem České 
asociace MBA škol (CAMBAS) a Association to Advance Collegiate 
School of Business (AACSB) .

Výhody studia na UNYP :

1.absolvent spolu s českým bakalářským diplomem získává i diplom     
prestižní zahraniční univerzity

2.individuální přístup a moderní výukové metody kladoucí důraz na 
rozvoj kritického myšlení

3.úzké propojení výuky s praxí; spolupráce s firmami

4.osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce 
na profesionální úrovni

5.multikulturní prostředí 

6.možnost přestupu na partnerskou zahraniční univerzitu

7.výhodné postavení na trhu práce

8.flexibilita financování školného 

V současné době studuje na UNYP přes 600 studentů z více 
než 60 zemí.

University of New York in Prague (UNYP) byla založena v 
roce 1998 ve spolupráci se State University of New York 
(SUNY) Empire State College a State University of New York 
at New Paltz (obě USA).

Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magister-
ské programy zahraničních partnerských univerzit (BA, BSc, 
MA, MBA). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY 
Empire State College a SUNY at New Paltz, neméně význam-
nými partnery jsou renomované La Salle University (USA) a 
švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch.

UNYP také nabízí vlastní bakalářský program akreditovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Bakalářský program – prezenční studium
Obor: Business Administration
           International & European Economic Studies
           Communication & Mass Media
           Psychology
           English Language & Literature

Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou zakončeny 
získáním diplomu ze State University of New York Empire State Col-
lege (USA). V oborech Business Administration, International & Euro-
pean Economic Studies a Communication & Mass Media získá absol-
vent vedle diplomu z americké university i český bakalářský diplom.

požadavky na přijetí: 
ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického 
jazyka 

Bakalářský program – víkendové studium
Obor: European Bachelor’s of Business Administration

Tento obor je zakončen získáním českého bakalářského diplomu.

požadavky na přijetí:
ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického 
jazyka 
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Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako 
těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYK



Vysoká škola logistiky o. p. s. 

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

Adresa:

Telefon: 

 

Palackého 19  

750 02  Přerov I – Město 

581 701 445  

vslg@vslg.cz

www.vslg.cz

  

Nad Rokoskou 111/7

182 00  Praha 8

284 683 466

Vysoká škola logistiky o. p. s.  jako jediná škola tohoto druhu si klade za cíl nejen připravit odborníky 
pro konkrétní profese v resortech dopravy, služeb, cestovního ruchu a informačního managementu, 
ale také nabídnout zájemcůmz oblasti dopravců, poskytovatelů služeb, cestovního ruchu, ale 
i z dalších oblastí, možnost získání vysokoškolského vzdělání ve studijním bakalářském oboru logis-
tika a přispět tak ke vzdělávání odborníků v perspektivním oboru budoucnosti.

Pro absolventy VOŠ nabízíme možnost zkráceného studia. Informace na níže uvedených kon-
taktech. První termín pro podání přihlášky ke studiu v akademickém roce 2007/2008 
je 30. dubna 2007. 

Název oboru  
( Bakalářský obor )               Délka       Forma                                 Místo                           

Dopravní logistika

Logistika služeb

Informační management

Logistika cestovního ruchu
 

OBORY STUDIA 

3 roky

3 roky

3 roky

3 roky

prezenční, kombinovaná *

prezenční, kombinovaná *

prezenční, kombinovaná 

prezenční, kombinovaná  

Přerov, Praha (*jen komb. forma)

Přerov, Praha (*jen komb. forma)

Přerov

Přerov

Konzultační středisko Praha

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Připravte si zajímavý život a lepší kariéru ve světě úspěšných firem, financí nebo veřejné správy 
v EU. Přijďte se přesvědčit, že kvalitní studium je nejlepší investice pro život. Navštivte dny 
otevřených dveří každý druhý čtvrtek v měsíci v Praze, Mostě a Kladně, více na www.vsfs.cz 

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a.s. OSTRAVA

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Michálkovická 1810/181, 

710 Ostrava-Slezská 

Ostrava

595 228 111,595 228 199

vsp@vsp.cz

www.vsp.cz

Studijní program
Prezenční bakalářské studium, 6 semestrů - Podnikání - Informatika a internet v podnikání
Podnikání a management v obchodu - Podnikání a management v životním prostředí
Kombinované bakalářské studium, 7 semestrů - Podnikání
Konzultační střediska: Praha, Ostrava, Nový Jičín, Jeseník, Třinec, Písek, Bruntál, Olomouc
Prezenční navazující magisterské studium, 4 semestry - Podnikání
Kombinované navazující magisterské studium, 5 semestrů - Podnikání

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 (začátek výuky Říjen 2007): 
Bakalářské st. (Bc): 18. 4., 16. 5., 20. 6., 11. 7., 22. 8., 29. 8., 12. 9. 2007
Navazující magisterské st. (Ing.): 9. 7., 20. 8., 10. 9. 2007

Nabízí pro akademický rok 2007/2008

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT
Přihlášky a informace na www.vsp.cz
VŠP, a.s., nabízí nově pro zájemce individuální termíny dne 
otevřených dveří.

OBORY STUDIA 

Bakalářské studijní programy: 
( 6  semestrů, Forma: prezenční i kombinovaná, Titul: Bc. )
Aplikovaná informatika, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví
Řízení podniku a podnikové finance, Veřejná správa

Magisterské (navazující) obory:  
( 4  semestry, Forma: prezenční i kombinovaná, Titul: Ing. )
Finance a finanční služby, Řízení podniku a podnikové finance, Veřejná správa

Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející soukromou vysokou školou v České republice, poskytující 
bakalářské vzdělání (titul Bc.) a navazující magisterské vzdělání (titul Ing.). Ve spolupráci se City 
University z USA dále nabízíme a organizujeme celosvětově uznávané manažerské studium MBA 
v anglickém jazyce. Spolu s dalšími vzdělávacími produkty tak vytváříme pevné základy Vašeho 
celoživotního vzdělávání.

Estonská 500, 101 00  

Praha 10

210 088 800

info@vsfs.cz

www.vsfs.cz

Studijní střediska :

Praha 5, tel.: 257 325 511

Kladno, tel.: 312 242 187 

Most, tel.: 476 707 722
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MAPA VYSOKÝCH ŠKO

PRAHA

České Budějovice

Mladá Boleslav

JIHLA

Karlovy Vary

Kladno

Kolín

Liberec

Litvínov

Most

Plzeň

Sezimovo Ústí

Písek

Ústí nad Labem

w w w . a n a w e . c z
Grafický návrh připravilo

Akademie STING, o.p.s. www.sting.cz

B. I. B. S., a. s. Brno International Business School www.bibs.cz

NEWTON College (NC) www.newtoncollege.cz

Rašínova vysoká škola (RVŠ) www.ravys.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (VŠKE Brno) www.vske.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o. (VSOH) www.hotskolabrno.cz

Univerzita obrany v Brně (UO) www.unob.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( JAMU) www.jamu.cz

Masarykova univerzita v Brně ( MU) www.muni.cz/to.cs/

Vysoké učení technické v Brně (VUT) www.vutbr.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) www.mendelu.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU BRNO) www.vfu.cz

BrnoBrno

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ) www.aac.cz

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz

University of Northern Virginia - Prague www.unva.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL) www.vscrhl.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO) www.vso-praha.cz

Akademie múzických umění v Praze  (AMU) www.amu.cz

Univerzita Karlova v Praze  (UK) www.cuni.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) www.vsup.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS) www.vsfs.cz

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahu v Praze, o.p.s. (VŠ VSMV) www.vsvsmv.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP) www.vsap.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (VSTVS PALESTRA) www.palestra.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje (VSRR) www.vsrr.cz

University of New York in Prague  (UNYP) www.unyp.cz

Vysoká škola Jana Amose Komenského  (VŠJAK) www.vsjak.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) www.vse.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. (LA) www.lit-akad.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS) www.viap.cz

Pražský technologický institut, o.p.s. (PIT) www.pti.cz

Policejní akademie České Republiky  (PAČR) www.polac.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) www.vsmie.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (VŠMVV Praha) www.vip-vs.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ) www.vszdrav.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář (EBF) www.ibts.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu  (VŠEM) www.vsem.cz

České vysoké učení technické  v Praze  (ČVUT) www.cvut.cz

Vysoká škola chemicko-technologická  v Praze (VŠCHT) www.vscht.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze  (ČZU) www.czu.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s. (BIVŠ) www.bivs.cz

Akademie výtvarných umění v Praze  (AVU) www.avu.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES) www.svses.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH) www.vsh.cz

PrahaPraha

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. (VŠERS) www.vsers.cz

Jihočeská univerzita  v Českých Budějovicích (JU) www.jcu.cz

Jihočeský krajJihočeský kraj

PÍSEK

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAP) www.filmovka.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze - pobočka Písek

SEZIMOVO ÚSTÍ

České vysoké učení technické v Praze - pobočka Sezimovo Ústí

ZNOJMO

Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. (VŠERS) www.vsers.cz

Jihomoravský krajJihomoravský kraj

KARLOVY VARY

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) www.vskv.cz

Karlovarský krajKarlovarský kraj
HRADEC KRÁLOVÉ

Univerzita Hradec Králové (UHK) www.uhk.cz

Královehradecký krajKrálovehradecký kraj

TRUTNOV

Česká zemědělská univerzita v Praze - pobočka Trutnov

LIBEREC

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Liberecký krajLiberecký kr Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj



OL V ČESKÉ REPUBLICE

BRNO

Chrudim

AVA Kroměříž

Kunovice

Olomouc

Opava

Ostrava

Pardubice

Hradec Králové

Přerov

Trutnov

Třebíč

Znojmo

Zlín

Brno

Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj Královehradecký kraj
www.vslib.cz

Liberecký krajraj
OPAVA

Slezská univerzita v Opavě (SU) www.slu.cz

Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

OSTRAVA

Ostravská univerzita v Ostravě (OU) www.osu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) www.vsb.cz

Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP) www.vsp.cz

PŘEROV - MĚSTO

Slezská univerzita v Opavě (SU) www.vslg.cz

Olomoucký krajOlomoucký kraj
OLOMOUC

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) www.upol.cz

CHRUDIM

České vysoké učení technické v Praze - pobočka Chrudim www.vslg.cz

Pardubický krajPardubický kraj
PARDUBICE

Univerzita Pardubice (UPa) www.upce.cz

Plzeňský krajPlzeňský kraj
PLZEŇ

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠ PL) www.vsplzen.cz

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) www.zcu.cz

Středočeský krajStředočeský kraj
KLADNO

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠ PL) www.svikladno.cz

KOLÍN

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských 
věd (VŠPSV)

www.vspsv.cz

MLADÁ BOLESLAV

ŠKODA AUTO vysoká škola (ŠAVŠ) www.savs.cz

Ústecký krajÚstecký kraj
MOST

Vysoká škola chemicko-technologická - pobočka (Výukové a studijní 
centrum)

www.svikladno.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) www.ujep.cz

LITVÍNOV

Česká zemědělská univerzita v Praze - pobočka Litvínov

VysočinaVysočina
JIHLAVA

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VSP J) www.vspji.cz

TŘEBÍČ

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ) www.zmvs.cz

Zlínský krajZlínský kraj
KUNOVICE

Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI) www.vos.cz/vysoka

ZLÍN

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) www.utb.cz

KROMĚŘÍŽ

Univerzity Palackého v Olomouci - pobočka Kroměříž



ŠkodaAuto Vysoká škola

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

Tř. Václava Klementa 

869, 293 60, Mladá 

Boleslav

(Sídlo VŠ:Jilemnic-

kého ulice 1152, 

Mladá Boleslav 

- budova 6. ZŠ)

326706230

vysoka.skola@skoda-

auto.cz

www.savs.cz

Informace o možnostech studia :
Studijní programy: 
Bakalářský studijní program Ekonomika a management,
Navazující magisterský studijní program Ekonomika 
a management

Formy studia: 
Prezenční i kombinovaná 

Délka studia:  
bakalářské st.  3,5 roku (7 semestrů) 
magisterské st. 2 roky (4semestry)  

Školné:  
bakalářské st. 17 000,- Kč/semestr magisterské st.  
17 500,- Kč/semestr
   
Odborná praxe:
5. semestr bakalářského studia ve firmě Škoda Auto nebo
v rámci koncernu Volkswagen Group

Uplatnění :    
příležitost získání zaměstnání u firmy Škoda Auto

Motivační program pro talentované uchazeče

Vybraným uchazečům, kteří dosahovali po celou 
dobu studia na střední škole vynikajících studijních 
výsledku bude umožněno studovat ve Škoda Auto VŠ 
s prominutím školného v plné výši. 

Bližší informace naleznou zájemci na www.savs.cz 
v sekci„Pro uchazeče“.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu 
Ekonomika a management je dosažení úplného středního nebo 
úplného středního odborného vzdělání.
Pro přijetí ke studiu je rozhodné pořadí uchazečů podle úspěšnosti 
u přijímacích zkoušek.

Bez přijímacích zkoušek mohou být v akademickém roce 2007/2008 
přijati uchazeči, kteří splňují alespoň 1 z níže uvedených podmínek:
- po dobu studia na střední škole dosáhli  celkového studijního 
průměru do 2,0 včetně. Započítávají se výroční vysvědčení za jednot-
livé ročníky a pololetní vysvědčení za poslední rok studia.
- po dobu studia na VOŠ dosáhli studijního průměru do 2,0 včetně.
- v Národních srovnávacích zkouškách Scio pro maturitní ročníky 
středních škol se umístili mezi 50% nejlepších účastníků v matem-
atice a anglickém nebo německém jazyce.

Administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč zaplatí 
uchazeči o studium na ŠkodaAuto Vysoké škole na účet školy do dne 
uzávěrky přihlášek ke studiu. Ústřižek o zaplacení administrativního 
poplatku zašlete spolu s přihláškou ke studiu.

Přihlášky ke studiu na vysoké škole (formulář SEVT 491450) 
zasílejte na adresu školy.

Přijímací zkoušky:
německý nebo anglický jazyk a matematika 
1. kolo: 12.6.2007     
2. kolo:     30.8.2007

Uzávěrka přihlášek:
 1. kolo    18.5.2007
 2. kolo    17.8.2007
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partner sekce: New York Univerzity in Prague

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, 
ale velkých citů.

LUCIUS ANNAEUS 
SENECA MLADŠÍ



Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

Okružní 935, 674 01 

Třebíč

568 851 229

568 850 047

Bezplatná tel. linka: 

800 400 220

nfo@zmvs.cz

www.zmvs.cz
Školné:
Obor Informační management 9.900,- Kč za semestr. Možnost splátek 1.875,- Kč měsíčně.
Obor Aplikovaná informační technologie 19.000,- Kč za semestr.

Přijímací pohovor (hodnocení eseje): 4. 6.; 18. 6.; 3. 9.; 10. 9.; 17. 9. 2007
Dny otevřených dveří: 9. 2.; 27. 6. 2007

Uplatnění absolventů ve studijním oboru Aplikovaná informační technologie:
•  správce informačního a databázového systému
•  zavádění a údržba informačních technologií, její údržba a rozvoj

Uplatnění absolventů ve studijním oboru Informační management:
•  řízení mezinárodních projektů v oblasti Informačního managementu
•  sledování a hodnocení trendů a vývoje informační technologie na světových trzích

Západomoravská vysoká škola v Třebíči je první soukromou školou v kraji Vysočina. Nabízí 
prezenční bakalářské studium oborů Informační management a Aplikovaná informační 
technologie.  

Název oboru  
Stupeň vzdělání                                     Délka                  Forma                                 Jazyk                           

Informační management

bakalářské (Bc.)

Aplikovaná informační technologie

bakalářské (Bc.)

OBORY STUDIA 

3 roky

3 roky

Český

Český

prezenční

prezenční

2 1
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Přijďte
se 
přesvědčit
Den otevřených dveří probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci.

Bakalářské studium
 •  Aplikovaná informatika
 •  Finance a finanční služby
 •  Marketingová komunikace
 •  Pojišťovnictví
 •  Řízení podniku a podnikové finance
 •  Veřejná správa

Magisterské studium
 •  Řízení podniku a podnikové finance
 •  Finance a finanční služby
 •  Veřejná správa

www. vsfs.cz

❚

❚

❚

❚

Pokračování  článku ze strany 13.

Na závěr necháme odpověď rektora VŠEM Prof. Ing. Milana Žáka, 
CSc. na otázku, kterou si asi mnozí z vás položí: Jak vnímáte rozdíl 
mezi soukromým a veřejným školstvím ?

„ Základní rozdíly je totiž možno spatřovat na obou pólech 
vzdělávacího procesu a to jak u studentů, tak i u vyučujících. 
Na soukromých školách je možno pozorovat větší motivaci 
studentů, podloženou do jisté míry i zkušenostmi z ekonomického 
prostředí ve kterém se převážně pohybují a již výše zmíněnou 
cenou studia. U vyučujících mohou současné soukromé školy  
být mnohem flexibilnější při výběru pedagogických pracovníků,
což se projevuje aktivnějším a vstřícnějším přístupem pedagogů 
k plnění pedagogických a vědeckých povinností. Na druhou 
stranu je třeba říci, že veřejné školy jsou dlouhodobě stabilní
a to nejen sepětím s historií, místem a budovami, ale i co se 
týče pedagogického sboru. Odpadá jim navíc celá řada starostí
s financováním a mají převážně  lepší materiální vybavení.“

Zajímavosti o studentech VŠ
DVĚ TŘETINY STUDENTŮ STUDUJE FAKULTU, KTEROU SI VYBRALI NA PRVNÍM MÍSTĚ

VÍCE NEŽ ČTYŘICET PROCENT RESPONDENTŮ NASTOUPILO NA SOUKROMOU VŠ AŽ POTÉ, CO 

    NEBYLI PŘIJATI NA VEŘEJNOU VŠ

TŘICET DEVĚT PROCENT UCHAZEČŮ UPŘEDNOSTNILO SOUKROMOU VŠ KVŮLI ZAJÍMAVĚJŠÍMU 

    OBORU

MNOHO STUDENTŮ VOLÍ OBOR STUDIA PODLE POVOLÁNÍ RODIČŮ (PRÁVA, MEDICÍNA)

ABSOLVENTI VŠ MAJÍ NEJNIŽŠÍ MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI (4,8%)

ÚPLNĚ NEJNIŽŠÍ MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI DOSAHUJÍ ABSOLVENTI TECHNICKÝCH, 

    PŘÍRODOVĚDNÝCH A LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

NEJVĚTŠÍ MOTIVACÍ PRO STUDIUM JE PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA A VYŠŠÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ 

    V ZAMĚSTNÁNÍ

PRŮMĚRNÉ ZÁKLADNÍ VÝDAJE ČESKÉHO STUDENTA ZA MĚSÍC JSOU 3500 KČ (VEŘEJNÉ VŠ) 

    A 8000 (SOUKROMÉ VŠ)

PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PŘIVÝDĚLEK VŠ STUDENTA JE 3000 KČ

Zdroj: NÚOV, CSVŠ, UIV
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Ing.

Bc.

Studium
všem!

Studium
všem!

Studijní program Ekonomika a management

Studijní program Ekonomika a management

Studijní program Ekonomika a management

rogram Master of Business Administrations(Bc.)

Podniková ekonomika (PE)
Komunikace a lidské zdroje (KLZ)

(Bc.)

Podniková ekonomika (PE)

(Ing.)

Konkurenceschop-
nost a management (KM)

P (MBA)

programů celoživotního a pro-
fesního vzdělávání

Studijní poplatky
jsou studentům posky-

továny učební a studijní texty

30.000 Kč

je koncipován jako bakalářský ve standardní délce studia
3,5 roku se studijními obory
a (Oborové specializace:
Marketing, Management lidských zdrojů, Finance, Daně,
Právo a podnikání, Projektový management, Informační
strategie, Komunikace a média, Veřejná správa a EU).

je koncipován jako bakalářský ve standardní délce studia 3 roky,
se studijním oborem (oborové
specia-lizace: Marketing, Management lidských zdrojů, Finance,
Daně, Právo a podnikání, Projektový management, Informační
strategie, Komunikace a média, Veřejná správa a EU).

je koncipován jako navazující magisterský ve standardní
délce studia 2,5 roku se stud. oborem

(oborové specializace: Podniková
analýza, Konkurenční strategie, Ekonomické prostředí).

e koncipován jako navazující magisterský ve standardní
délce studia 2 roky (oborové specializace: Marketing, Mana-
gement lidských zdrojů, Finance)

Neustálé rozšiřování nabídky
, určených pro zájemce z řad odborné,

ale i laické veřejnosti v rámci vlastních vzdělávacích
programů (CŽV), (PV).

za akademický rok (částka je garantována
po celou dobu studia a v jejím rámci

k jednotlivým studijním
předmětům):

za bakalářské programy (Bc.)

j

40.000 Kč
50.000 Kč

za navazující magisterský program (Ing.)
za magisterský program (MBA)
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My vám poskytneme vzdělání, ostatní záleží na vás.
Každý má právo studovat, každý má šanci uspět.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU
José Martího 2 162 00 PRAHA 6
Informačně poradenské centrum: +420 2 841 133 166 info@vsem.cz

� �

�



AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Petruškova 4, 700 30   

Ostrava – Zábřeh

59 674 39 69 

aholvos@ahol.cz   

www.ahol.cz 

Aplikace výpočetní techniky
se zaměřením na ekonomiku a telekomunikace
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Cestovní ruch
Forma: denní/dálková, délka studia: 3/4 roky, roční školné: 17.000 Kč
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Finanční poradenství, sociání pojišťovnictví
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

•  Aplikace výpočetní techniky 
•  Cestovní ruch 
•  Finanční poradenství 
•  Sociální pojišťovnictví 

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická 
a teologická

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Salmovská 8

120 00 Praha 2

224 920 425

jabok@jabok.cz

www.jabok.cz

VOŠ Jabok vychází z křesťanských hodnot a salesiánského výchov-
ného stylu přátelství, dobroty a rodinné atmosféry. Klade si za cíl 
vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti a církevní pas-
toraci. Tento program nabízí všem bez ohledu na názorové zakotvení 
a příslušnost k církevnímu společenství.

OBOR - Sociální pedagogika a teologie

Významnou a nedílnou součástí studia jsou odborné praxe. Studenti absolvují 21 týdnů metodicky 
řízené praxe ve všech typech sociálních zařízení. Mají k dispozici i velký výběr praxí, seminářů či 
výměnných pobytů v zahraničí.Jabok dále nabízí širokou škálu aktivit jako jsou sportovní kurzy či 
realizace mezinárodních projektů, a poskytuje prostor pro vlastní činnost a kreativitu studentů. 
Tyto akce a přátelská atmosféra vedou k vzájemné úctě, pochopení a toleranci, ke smyslu pro 
zodpovědnost a k vzájemnému obohacování.Studenti VOŠ Jabok mají možnost se v průběhu studia 
přihlásit k bakalářskému studiu na Evangelické teologické fakultě UK a studovat dva příbuzné studi-
jní obory paralelně.Kvalifikace získaná na VOŠ Jabok umožňuje absolventům působit ve státních i 
nestátních výchovných, sociálních, vzdělávacích nebo církevních institucích.
Délka studia – 3 roky.  Školné – 2 500,- Kč za semestr Den otevřených dveří 7.2.2007 
od 10 hod. a od 14 hod. Termín odevzdání přihlášek: 30.4.2007

I studium má koneckonců své extáze jako láska.JULIEN OFFROY DE 
LA METTRIE
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Vyšší odborné školy v České 
republice 
V ČR se vyšší odborné školy (dále jen VOŠ) objevily jako zcela 
nový typ studia po roce 1990. VOŠ se u nás dělí na veřejné 
(118 škol), soukromé (57) a církevní (3). Celkový počet VOŠ
v ČR je přibližně 180. Vyšší odborné školy často vznikly v rámci 
existujících středních škol, ale v poslední době začaly vyšší 
odborné školy nabízet i vysokoškolské studium (bakalářské 
programy). Některé VOŠ úzce spolupracují s existujícími vysokými 
školami a univerzitami, které pak studentům uznávají předměty 
absolvované během studia na VOŠ. 

Nabídka oborů VOŠ je opravdu široká. Opět převládají ekonomické 
obory (44 VOŠ), na druhém místě jsou obory zdravotnické (33). 
Studenti mohou dále studovat potravinářské, zemědělské, 
technické, umělecké, teologické obory a informatiku.

Proč studovat na vyšší odborné škole

Existují čtyři nejčastější důvody, proč se studenti 
rozhodnout pokračovat ve studiu na VOŠ.
První: student si chce zvýšit vzdělání 
(titul) a získat praxi v oboru.
Druhý: student neudělal přijímací 
zkoušky na VŠ, přesto chce dále 
studovat a přes studium na VOŠ 
chce pokračovat ve studiu na VŠ.
Třetí: student má zájem 
o obor a kromě studia se chce 
věnovat praxi v daném oboru.
Čtvrtý: student má možnost získat 
kvalifikaci, kterou jinde nezíská 
(např. diplomovaný zubní technik, 
dentální hygienistka).

VyssiOdborneSkoly.comVS
N E J P O D R O B N E J S I  A D R E S A R  V O S

O



Vyšší odborná škola stavební 

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Komenského 1, 566 19, 

Vysoké Mýto

465 420 314

sps@isss.myto.cz    

www.isss.myto.cz

Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista ( DiS ) a mez-
inárodní certifikát IES (International Education Society) pro lepší uplatnění na mezinárodním trhu 
práce. 
Uplatnění absolventů: ve vyšších technických funkcích na stavbách, v projekci, ve správních 
orgánech, v řídících funkcích stavebních firem
Další možnosti: studium na vysokých školách, absolutorium však neopravňuje k přijetí do vyššího 
ročníku vysoké školy bez složení rozdílových zkoušek.

Školné: 3 000,- Kč za rok
Další informace: Ing. Vladimír Richtr, zástupce ředitele školy pro vyšší školu, tel.: 465 422 745
Uzávěrka přihlášek na první kolo - 30. dubna 2007
Uzávěrka přihlášek na druhé kolo - 31. července 2007 -pouze v případě volných míst po 1. kole
Přijímací řízení - 1. kolo 19. - 21. června 2007
Přijímací řízení - 2. kolo 28. - 29. srpna 2007 -pouze v případě volných míst po 1. kole
Přijímací řízení - další kola - v měsíci září - pouze v případě volných míst po předchozích kolech.

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.

SPŠ a Vyšší odborná škola Písek

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Karla Čapka 402, 

397 11 Písek

382 214 805-6

sps@sps-pi.cz

www.sps-pi.cz

Studium je tříleté denní, zakončené absolutoriem. Absolventi 
získávají titul diplomovaný specialista oboru Systémy 
informační (DiS.).Termín podání přihlášek: termín 31. 5. 2007, 
termín 24. 8. 2007
Vysoké uplatnění na trhu práce a ve studiu na VŠ, 
regionální akademie CISCO, ECDL – řidičák na počítač, 
širokopásmový internet pro všechny studenty, mezinárodní 
projekty, spolupráce s VŠ

KMENOVÝ OBOR - Výpočetní technika a informační technologie

Cílové vědomosti, které studenti během studia získávají, jsou zaměřeny do oblasti informační tech-
niky a technologie, navrhování zavedení a správy počítačových sítí, automatizačních procesů 
a prostředků, telekomunikačních a radiokomunikačních procesu a prostředků, ale i managementu, 
marketingu a psychologie. Během studia se vyučuje rovněž anglický a německý jazyk.

Uplatnění absolventů: Operátor informační techniky ve firmě, která ji projektuje, zavádí, užívá 
nebo provádí její prodej.
Roční školné studentů podle Nařízení č. 153/1996 činí 3 000,- Kč. Splatné ve dvou splátkách.
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Charakteristika studia

Mezi nevýhody VOŠ patří přijímací zkoušky a finanční náklady 
v podobě školného. Úspěšnost u přijímacích zkoušek na VOŠ je 
kolem 75%. Na veřejných 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 korun ročně). Určitým 
handicapem může být také to, že vyšší odborné školy si až na 
výjimky zatím nevybudovaly takovou prestiž jako vysoké školy.

Délka studia na VOŠ se v pohybuje v rozmezí od 2 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 zkouškové 
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).

Důležité informační internetové stránky:WWW

www.ssvs.cz – Sdružení škol vyššího studia

www.asociacevos.cz – Asociace vyšších odborných škol

www.VyssiOdborneSkoly.com –  adresář vyšších odborných škol v ČR

www.KamPoMaturite.cz – vaše možnosti studia po maturitě

www.nuov.cz - popis jednotlivých oborů a možnosti uplatnění, seznam VOŠ 

                                            s Bc. studiem

Na internetové stránce 

casopis.kampomaturite.cz 

najdete článek jak si vybrat VOŠ.



www.palestra.cz

✓✓ Sportovní a kondiční specialista
Cílem studia je získání znalostí a dovedností v oblasti 
biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní 
a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a spor-
tu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových 
programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci.

✓ Sportovní a volnočasový pedagog
Cíle studia v oboru Sportovní a volno-
časový pedagog směřují k zvládnutí 
pedagogických a psychologických 
dovedností nezbytných k pochopení 
individuálních a skupinových 
zvláštností chování a jednání dětí, 
mládeže i dospělých a jejich využití při 
přípravě a realizaci zájmových činností.

✓ Rekvalifi kační kurzy a semináře

Vysoká školaVysoká škola tělesné výchovy 
a sportu Palestra

Dny 

otevřených dveří 

probíhají ve dnech:

30. 3. 2007  22. 6. 2007 

vždy od 9 do 

15 hodin

Sportovní masér  Instruktor fi tcentra
Cvičitel zdravotní TV  Obsluhovatel sauny
Provozovatel TV a sportovních zařízení 
Provozovatel bazénů a koupališť

KONTAKT 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. Pilská 9, 198 00 
Praha 14-Hostavice, tel./fax: 281 932 013, 281 930 154, infovs@palestra.cz

Rekvalifi kační kursy konané od 16.2.:

✓ Manažer sportu
Cílem studia je připravit kvalifi kované odborníky pro 

širokou oblast tělovýchovy a sportu. Po absolvování školy 
je absolvent plně odborně připraven organizo- vat a 

vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces 
všech věkových skupin. Absolvent umí zvládat 
řízení sportovních a tělovýchovných organizací i 

souvisejících činností ve státním, komunálním 
i soukromém sektoru.

✓ Pedagogika volného času
Cílem studia je připravit kvalifi kované 
odborníky pro širokou oblast volného 
času na úrovni animátorské, 
realizační, výkonné a řídící, 
organizátorské a administrativní 
a jejich využití při přípravě 
a realizaci zájmových činností.

Dny 

otevřených dveří 

v tomto roce proběhnou:

23. 3. 2007 a 15. 6. 2007 

vždy od 9 do 

15 hodin
KONTAKT 
Akademie tělesné výchovy a sportu PALEST-
RA – Vyšší odborná škola, s.r.o., Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9. 
tel.: 286 852 860, 286 852 080, fax: 286 850 188, info@palestra.cz; 
infovos@palestra.cz

Akademie tělesné výchovy 
a sportu Palestra 

– vyšší odborná škola

185x133.indd 1 12.01.2007 16:54:25 Uhr

Radlická 115, 158 00 Praha 5-Jinonice telefon 257 311 119, 603 268 495 e-mail iivos@iivos.cz web www.iivos.cz

Tříleté denní studium informačních a komunikačních technologií. 

www.iiv
os.c

z

Hledáme IT šílence talenty

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Kollárova 5/271, 186 00  

Praha 8 - Karlín

222 333 311

kancelar@akademie

-kollarova.cz

www.akademie

-kollarova.cz

Vyšší odborná škola ekonomická je státní škola, školné činí 3.000,- 
Kč ročně. Uplatňován je duální systém výuky: v prvním ročníku 
probíhá klasická výuka zaměřená na angličtinu, němčinu a ekonom-
ické předměty. Ve druhém a třetím ročníku se střídají bloky teore
tické výuky v cizím jazyce (AJ nebo NJ) a praxe ve firmě

OBOR

Absolvent během studia získá jak výbornou praktickou znalost cizího jazyka, tak praxi (často 
dokonce získá zaměstnání ve firmě, kde praxi vykonával). Studium je ukončeno absolutoriem (titul 
Dis). Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost angličtiny a němčiny a úspěšně 
složené přijímací zkoušky. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2007. Přílohy k přihlášce: česky psaný struk-
turovaný životopis s průkazovou fotografií, motivační dopis psaný v tom cizím jazyce, v němž chce 
uchazeč studovat (AJ nebo NJ) a ověřená kopie závěrečného a maturitního vysvědčení (pokud už 
uchazeč střední školu absolvoval dříve).

Název                                                              Délka           Forma        Jazyk

Ekonomika mezinárodního hospodářství Český, Anglický, Německý3 roky Denní   
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ MĚLNÍK

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Na Polabí 411, 276 01 

Mělník

315 623 023-5,

 602 232 333   

pytloun@zas-me.cz

www.zas-me.cz                   

Poskytuje maturantům středních škol
TŘÍLETÉ DENNÍ a ČTYŘLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM  
obor ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA 
ukončené absolutoriem

OBOR

•  Uplatnění: ve státní správě (funkce v referátech životního prostředí apod.), 
v obchodních společnostech, v odborných firmách (okrasné školkařství, realizace zakládání sadových 
úprav a jejich údržba), v projekčních ateliérech apod.; možnost pokračování ve vysokoškolském 
studiu
•  Uzávěrka přihlášek: 1. termín - 31. 5. 2007; 2. termín - 13. 8. 2007

Den otevřených dveří: 14. 3. 2007

Název                                                 Délka                           Forma                                 Jazyk

Zahradní a krajinná tvorba Český3 (4) roky Denní   

Vyšší odborná škola technicko-ekonomická Rychnov 
nad Kněžnou

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

U Stadionu 1166

516 01 Rychnov n.Kn.

494539211

skola@vosrk.cz

www.vosrk.cz

Škola připravuje absolventy maturitních oborů  k výkonu 
náročných technických a ekonomických funkcí. Studium je určeno 
pro  prakticky zaměřené uchazeče a jeho součástí je pětiměsíční 
odborná praxe v domácích nebo zahraničních firmách. 

OBOR
Název                                                         Délka                           Forma                            Jazyk

Automobilová  diagnostika a servis

Firemní ekonomika

Český

Český

3 roky

3 roky

Denní   

Denní   

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

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Nad Rokoskou 111/7

182 00 Praha 8

284 680 880

284 681 345

pbvos@pbvos.cz

www.pbvos.cz

PB – VOŠ a SŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a jejími partnery 
jsou KB, a.s., ČSOB, a.s., ČMSS, a.s., OP VZP hl.m. Prahy, Česká 
kapitálová informační agentura, a.s., Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank a pojišťoven a řada dalších renomovaných firem, 
ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi.

OBOR

Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí 
Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena 19 PC Duron 750 v učebně 
pro výuku obchodní korespondence, dále 40 PC Sempron propojených do sítě s pevným připojením 
na internet, barevnou a laserovou tiskárnou, dvěma scannery, dataprojektorem a vizualizérem v laboratoři a dvěmi učebnami výpočetní techniky. 
Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávačem, videokamerou 
a řadou dalších učebních pomůcek.

Název                                                 Délka                           Forma                               

Finanční poradenství 

Sociální pojišťovnictví  

Aplikace výpočetní techniky 

Cestovní ruch 

2 (3) roky

2 roky

3 roky

3 (4) roky

Denní (2 roky), Dálkové  (3 roky)

Denní

Denní

Denní (3 roky), Dálkové  (4 roky)

Automobilová diagnostika a servis : absolventi oboru získávají znalosti především z konstrukce motorových vozidel a spalovacích motorů  a 
učí se obsluhovat moderní diagnostická zařízení. Mezi přípravné předměty patří výpočetní technika, matematika, mechanika, elektrotechnika, 
elektronika a automatizační technika. Vzhledem k budoucímu uplatnění získávají studenti také znalosti z práva, ekonomiky a oceňování mo-
torových vozidel.
Absolventi  snadno nacházejí zaměstnání jako specialisté ve výrobních a servisních organizacích. V souvislosti s dynamickým rozvojem automo-
bilového průmyslu mají vynikající možnosti budoucího uplatnění.

Firemní ekonomika : absolvent oboru získává hluboké znalosti z nákladového a manažerského účetnictví a poradenství. Po celou dobu studia 
navštěvuje výuku dvou cizích jazyků ve vyšších formách. Součástí profilu absolventa je také dokonalá znalost využití výpočetní techniky ve 
zvoleném oboru.
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Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.ARISTOTELES ze 
Stageiry



 

Vyšší odborná škola zdravotnická

nabízí pro absolventy středních odborných škol a gymnázií 
ve školním roce 2007/2008 vzdělávací programy: 

Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno

www.vzsjp.cz,   e-mail: cermakova@vzsjp.cz,  

tel.: 542 213 907

53-41-N/001      Diplomovaná všeobecná sestra 
forma studia denní, délka studia 3,5 roku, profesní titul - DiS
53-41-N/004      Diplomovaný zdravotnický záchranář
forma studia denní/dálková, délka studia 3 roky, profesní titul - DiS
• Uzávěrka přihlášek: 1. termín – 30. 4. 2007,  2. termín – 20. 7. 2007
• Přijímací zkoušky:   1. termín – 12. 6. 2007,  2. termín – 27. 8. 2007

Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o. 

Všechny obory otevíráme jak v denní,
tak i v dálkové formě.

Královická 915, Brandýs n. Lab.

Tel: 326903074 nebo 221900643

E-mail: mills@cmail.cz    www. cmail.cz/mills 

otevírá ve šk.r. 2007/08  tyto obory:

Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Sociální práce
 

SOUKROMÁ  VYŠŠÍ  ODBORNÁ   ŠKOLA 
DAŇOVÉHO   PORADENSTVÍ   STING,   s.r.o.

Stromovka 1, 637 00 Brno -  Jundrov, 

tel./fax: 541 220 334, mobil 603 462 002

E-mail: vos@sting.cz , www.sting.cz

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ   Vzdělávací program: FINANCE A DANĚ
Tříleté denní i dálkové studium, roční školné u denního studia 19 000,- Kč,  u dálko-
vého 13 000,- Kč. Přihlášky do 30.4.2007, přijímací řízení  12.6.2007.          
(denní i dálkové studium bez přijímacích zkoušek, u dálkového studia podmínkou 
tříletá praxe)
Absolventi školy získávají teoretické znalosti i praktické dovednosti k vykonávání 
ekonomických funkcí v soukromých i státních podnicích, ve státní správě, případně 
při vedení vlastní fi rmy. Uplatňují se jako samostatní ekonomové, odborní 
manažeři malých a středních fi rem nebo jako účetní. 
Absolventi školy mohou pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na 
soukromé vysoké škole Akademie STING (bližší informace na www.sting.cz). 

SPŠ a VOŠ Kladno

SPŠ a VOŠ nabízí studium žádaných technických oborů:

J.Palacha 1840, 272 01 Kladno

Tel.: 312 248 752   e-mail: info@spskladno.cz

http://www.spskladno.cz

Obory denního studia SPŠ
strojírenství (23-41-M/001), automatizační technika (26-44-M/001) ,elektronické 
počítačové systémy (26-47-M/002), elektrotechnika (26-41-M/002), informační 
technologie (26-47-M/003)
Dálkové studium SPŠ při zaměstnání   
strojírenství (23-41-M/001) 
VOŠ
Tříleté vyšší odborné studium oboru strojírenství (23-41-N/003)

vovoš

SPSPŠ
KLADNOKLADNO

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ 
OLOMOUC - CARITAS

Nám. Republiky 3, 779 00  Olomouc

Tel.:585 209 020, 585 209 025

e-mail: skola@caritas-vos.cz

http://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.

 Soukromá vyšší odborná  škola 
zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Benediktská 2, 110 00 Praha 1
Tel.: 224827054 -3 , 602803350
 E-mail: MEDEA.MEDEA@post.cz      
www.skolamedea.cz

Studijní obory :

Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní a dálková forma , 3leté studium
Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma, 3,5 leté studium
Studium ukončeno absolutoriem  ( DiS)
Škola je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení  MŠMT ČR

Přihlášky zasílejte obratem!
Na denní formu studia přijímáme bez přijímacích zkoušek !

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
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Výhody pomaturitního studia
Pomaturitní studium zahrnuje různé formy nástavbového studia 
po maturitě. Je to ideální možnost, jak si rozšířit kvalifikaci 
a připravit se na příští přijímací zkoušky, pokud jste letos u 
přijímacího řízení neuspěli. Pomaturitní studium je vhodné i 
pro studenty, kteří nechtějí dále studovat na vysoké nebo vyšší 
odborné škole, protože si mohou během jednoho roku zlepšit 
své jazykové znalosti, aniž by si museli platit zdravotní a sociální 
pojištění. Pomaturitní studium zachovává čerstvým maturantům 
status studenta a s ním spojené studentské slevy.

Nejčastější formou pomaturitního studia je studium cizích 
jazyků po dobu jednoho školního roku, výuka probíhá zpravidla
 v rozsahu 4 hodin denně. Studenti tedy mohou využít zbývající 
čas na brigády nebo na přípravu na přijímací zkoušky v tzv. 
nultých ročnících. Pomaturitní studium jazyků nabízí mnoho 
jazykových škol, přesto nebo právě proto je třeba pečlivě 
vybírat. 

®

systém zvýhodnění a slev

15

... š život ...

Š á í í áty

IES certif.

IES

IES certif.

Při rozhodování, kterou jazykovou školu si 
vyberete, se ptejte po těchto informacích:

JE POMATURITNÍ JAZYKOVÝ KURZ AKREDITOVANÝ MŠMT?

NABÍZÍ ČI GARANTUJE JAZYKOVÁ ŠKOLA ZÍSKÁNÍ JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU NA KONCI STUDIA?

ROZDĚLUJE JAZYKOVÁ ŠKOLA STUDENTY PODLE ÚROVNÍ ZNALOSTÍ?

KDE PROBÍHÁ VÝUKA A KOLIK JE LIDÍ VE SKUPINĚ?

KDO VÁS BUDE VYUČOVAT?

MŮŽETE STUDOVAT V KOMBINACI S DALŠÍM  JAZYKEM NEBO OBOREM?

Další variantou pomaturitního studia jsou celoroční přípravné 
kurzy ke studiu na frekventovaných oborech vysokých škol 
– jedná se především o právo, společenské vědy, medicínu, 
psychologii, žurnalistiku, politologii a ekonomii. 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.

partner sekce: BOHEMIA INSTITUT



MKM Jazyková škola, překladatelská agentura

Adresa:

Telefon:

E-mail:

www:

 

 

Česká 11 (2. patro)

602 00 Brno

Česká republika

542 216 426 

mkm@mkm.cz

www.mkm.cz

Denní pomaturitní studium AJ, NJ (statut studenta, kurzovné na splátky), odpolední, večerní i 
letní kurzy Aj, Nj, Rj, Fr, Šp, It, Port, Niz, Čj – různá intenzita i čas konání. Firemní, individuální 
kurzy na míru. Překlady a tlumočení.

Jazyková škola, Překladatelská agentura MKM vznikla v roce 1990 a nyní patří mezi zavedené 
a kvalitní brněnské jazykové školy. Učebny v centru Brna jsou snadno dostupné i pro mimobrněnské 
studenty.

Denní pomaturitní studium Aj a Nj: 20 vyuč.hod., týdně čeští lektoři a rodilí mluvčí. Vyučujeme 
převážně komunikativní metodou, cílem je připravit studenty na jazykovou zkoušku (PET, FCE, 
ZD, SJZ). Studenti, maturující v roce 2007, mají statut studenta se všemi vyplývajícími výhodami. 
Školné je splatné i ve více splátkách, a to bez navýšení ceny.
Odpolední a večerní kurzy různých pokročilostí a intenzit (2x2, 1x2, 1x120). Aj, Nj, Šp, It, Fr, Rj, 
Niz, Port a Čj pro cizince. Vyučují čeští i zahraniční lektoři, nabízíme obecné, konverzační
 a přípravné kurzy k jazykovým zkouškám. 
Individuální a firemní výuka i méně obvyklých jazyků. Kurz je vytvořen na míru dle požadavků 
klienta.
Překladatelská agentura nabízí překlady a tlumočení z/do více než 35 jazyků i s ověřením soudního 
tlumočníka, a to kvalitně, rychle a za přijatelné ceny. 

Připojte se i Vy ke stále početnější skupině našich spokojených zákazníků!
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Pomaturitní studium angličtiny

Zlepšujte se anglicky postupně.

Zachovejte si status studenta.

Prostřednictvím systematického pomaturitního studia 
angličtiny máte možnost dosáhnout vytouženého
a velkého jazykového pokroku. Navíc vám po ukončení 
maturity po celou dobu studia u nás zůstává status 
studenta (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, 
daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, atd.). 
Studium jazyků můžete doplnit přípravou na přijímací 
zkoušky na právnické, ekonomické, fi lozofi cké a lékařské 
fakulty.

Parametry studia: 
Začátek výuky:
Konec výuky:
Dny výuky:
Časy výuky:
Intenzita:
Místo konání:
    
Celkový počet hodin: 
Celková cena:  

 Proč byste si měli zvolit EMPIRE?

  BUDETE SE UČIT ANGLICKY 4X RYCHLEJI (V POROVNÁNÍ S TRADIČNÍMI  METODAMI   VÝUKY) A TO 

    DÍKY  JEDINĚČNÉ LICENCOVANÉ CALLANOVE METODĚ, KTEROU PŘI  VÝUCE POUŽÍVÁME

JAKO JEDINÁ ŠKOLA VÁM POSKYTNEME PÍSEMNOU GARANCI     NA  ZÍSKÁNÍ  MEZINÁRODNĚ     

  UZNÁVANÝCH CERTIFIKÁTŮ CAMBRIDGE (PET A FCE)

BUDETE MÍT MINIMUM DOMÁCÍCH ÚKOLŮ, KONEČNĚ SE ZBAVÍTE STRACHU HOVOŘIT

    CIZÍM  JAZYKEM  A  NAVÍC SI NA HODINĚ UŽIJETE SPOUSTU ZÁBAVY

UČIT VÁS BUDOU PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÍ LEKTOŘI, ZABEZPEČUJÍCÍ VYSOKOU KVALITU VÝUKY

VE SKUPINCE JE MAXIMÁLNĚ 15 STUDENTŮ

BUDETE STUDOVAT V KRÁSNÝCH PROSTORÁCH NAŠICH POBOČEK

DOSTANETE STUDENTSKOU KARTU ISIC ZDARMA

ZÍSKÁTE 10% SLEVU NA UČEBNICE CALLANOVY METODY OBJEDNÁVANÉ PŘÍMO Z CALLAN METHOD  

   ORGANISATION SE SÍDLEM V LONDÝNĚ

ZÍSKÁTE 5% SLEVU NA PŘÍPRAVNÉ KURZY A 10% SLEVU NA PUBLIKACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA 

   AMOS

PŘESVĚDČIT SE O VŠECH VÝHODÁCH MŮŽETE NA NAŠÍ BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ UKÁZKOVÉ HODINĚ   

Rozřazovací testy pro všech 5 jazykových úrovní (začátečníci, 
falešní začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, advanced) probíhají 
ve stanovených termínech přímo v prostorech jazykové školy 
EMPIRE. Objednat se můžete prostřednictvím on-line přihlášky na 
ukázkovou hodinu, telefonicky nebo osobně. Těšíme se na Vás!

3.9. 2007
16.6. 2008
PO až PÁ
10:00 – 13:30
5 x 4 vyučovací hodiny týdně
Arbesovo náměstí 7, Praha 5 – 
Smíchov –   Anděl
680 (45 min.)
29 990,- Kč (DPH neplatíte – nulová sazba)

partner sekce: BOHEMIA INSTITUT

Přihlášky:
Telefonicky: 233 382 685 nebo 606411115
Emailem: kurzy@KamPoMaturite.cz 
Online: www.KamPoMaturite.cz/kurzy



Do ciziny za jazyky a výdělkem
Většina studentů, kteří se vydávají do zahraniční za prací 
či studiem, vyjíždí s cílem naučit se cizím jazykům. Počet 
příležitostí ke studiu nebo práci v zahraničí vyvolal 
v Evropě potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro 
hodnocení jazykových znalostí. Na základě této poptávky 
vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský 
referenční rámec pro jazyky. Dokument obsahuje stupnici 
jazykových dovedností (stupně A1 až C2).
V dokumentu Rady Evropy jsou defi novány požadavky 
popisující, jaký obsah znalostí je u jednotlivých stupňů 
vyžadován. Těmto požadavkům pak odpovídá mj. 
náročnost metodik  mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek.

3 1
CIZÍ JAZYKY

Začátečník (tj. uživatel základů jazyka)
STUPNĚ A1 (BREAKTHROUGH NEBOLI „PRŮLOM“)
STUPNĚ A2 (WAYSTAGE - „NA CESTĚ“)

Středně pokročilý (tj. samostatný uživatel jazyka)
STUPNĚ B1 (TRESHOLD - „PRÁH“)
STUPNĚ B2 (VANTAGE - „PŘEVAHA“)
POKROČILÝ (TJ. ZKUŠENÝ UŽIVATEL JAZYKA)
STUPNĚ C1 (EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY „FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST)
STUPNĚ C2 (MASTERY – „ZVLÁDNUTÍ“)

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

POMATURITNÍ
STUDIUM

PŘÍPRAVA 
K MATURITĚ
A K PŘÍJÍMACÍM 
ZKOUŠKÁM NA VŠ 

Tři úrovně, šest stupňů Metodika 
Rady Evropy zároveň podrobně 
popisuje, jakým způsobem musí 
studenti daný jazyk ovládat, aby své
znalosti mohli prakticky využívat
Jazykové dovednosti jsou hodnocen
pomocí tří základních úrov
rozdělených vždy do dvou stu



TITULEK STRANKY

Co rozhoduje o kvalitě ovládání jazyka?

Při určení obsahu znalostí, které jsou potřebné pro dosažení 
jednotlivých stupňů znalostí cizího jazyka, brali autoři stupnice 
do úvahy řadu kritérií. Kromě lingvistických znalostí, tj. 
gramatiky, slovní zásoby, syntaktických znalostí apod., sem 
včlenili požadavky z oblasti sociální, tj. vnímavost studenta ke 
společenským konvencím a zvyklostem, a všímali si také úrovně 
využití jazykových znalostí v každodenních situacích.

Využijte nejdelších prázdnin ve svém životě 
smysluplně!

Období po maturitě nebo po závěrečných zkouškách patří k těm 
nemnoha životním okamžikům, kdy má člověk příležitost udělat si 
pár měsíců volna na to, aby se v zahraničí naučil cizí jazyk nebo si 
přivydělal. Není už téměř žádný studijní obor, ve kterém by člověk 
nemusel ovládat alespoň angličtinu. Z hlediska globalizace se 
dobré znalosti angličtiny stávají zcela nepostradatelnými a další 
jazykové znalosti jako např. francouzština, španělština, ruština 
atd. výhodou. V létě můžete vyjet na jazykové pobyty k moři nebo 
se můžete zdokonalit při práci nebo studiu v zahraničí.
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baráků, protože to byla bohatší oblast, kam lidi jezdili na víkendy 
a na prázdniny třeba z Washingtonu. Musím zaklepat, že jsem 
šel za celé léto asi osmkrát do vody pro někoho, kdo se nemohl 
dostat zpátky. Ale kluci, kteří dělali na veřejných plážích, tam, 
když byla top sezóna a vedro, měli na svém úseku hlavu na hlavě 
třeba čtyři sta lidí. 

Jaké hlavní problémy plavčík řeší?
Na veřejné pláži se třeba stane, že přijede člověk, který oceán
v životě neviděl, neví, jak se v něm chovat, takže zazmatkuje. Třeba 
zpanikaří, když ho kousne medúza. Nejčastější důvod, na který
v Americe umírá na moři osmdesát procent lidí, je kvůli vodním 
proudům při větru nebo bouřce. 

Pokračování na straně 24  >   Jaké to je být plážovým 

   plavčíkem v USA?

„Fyzicky, psychicky i finančně náročné“, říká Jakub Zaoral, student 
provozně ekonomické fakulty ČZU, který tam byl jako účastník 
programu Work and Travel. „Pak když se to rozjede, tak už je to
v pohodě a je to fakt super.“

Jak se člověk dostane k práci oceánského plavčíka na druhé 
straně zeměkoule?
Začíná to kontaktem s agenturou, kluci jsou hrozně ochotní
a dělají to už pár let, sami byli takhle plavčíkovat. Člověk vyplní 
spoustu lejster, pak musí projít kurzem. Musíš zaplavat 400 metrů 
do deseti minut, skládáš zkoušky první pomoci podle amerického 
Červeného kříže v angličtině.

Potřebuje člověk agenturu?
Agenturu je rozhodně dobré mít, když tam člověk jede poprvé, 
protože těch věcí je opravdu hodně. V poplatku jsou náklady na 
kurz, provize za zprostředkování, celkem kolem čtrnácti tisíc. 
Vízum stojí dalších sto dolarů, další položkou v nákladech je 
letenka podle destinace, já měl zpáteční Prahu – New York za 
třináct tisíc. Pak už to bylo jen čtyři a půl hodiny do Delaware.

Proč jsi chtěl dělat právě plavčíka?
Já už jsem to vymýšlel docela dávno, slyšel jsem o tom od kluka, 
se kterým jsem hrál vodní pólo, byl hrozně spokojený. Chtěl jsem 
během studia jet buď na semestr někam studovat anebo pracovat. 
Nakonec jsem si vybral práci, protože člověk něco vydělá a od 
té školy si tak nějak odpočine. Cílem bylo taky naučit se jazyk,
a umět se postarat sám o sebe.

Jak často se lidi topí?
To záleží. Já pracoval na soukromých plážích, každá měla tak dvě 
stě metrů a bylo tam tak dvacet až třicet docela luxusních 



když Work and Travel,
tak jako plavčík

www.czech-us.cz

Registrace možná už dnes.

Jdou velké vlny a voda se potřebuje někudy dostat zpátky, tak 
jakmile je na dně nějaká nerovnost, rýha, vytvoří se proud, který 
táhne člověka na moře. Není těžké se z něho dostat, ale musí 
vědět jak.
Další věc, která je jen u plážových plavčíků, jsou každé ráno 
hodinové tréninky, běhání, plavání, posilování, pak jednou nebo 
dvakrát týdně techniky záchrany. Fyzická příprava pro mě byla ze 
začátku hodně tvrdá, protože pokud člověk sport aktivně nedělá, 
tak ze začátku to běhání a pak hned do vody a plavat…

Kolik se běhalo?
Když byl ostrý trénink, tak dvě míle po pobřeží a zpátky plavat, 
plus pak se po sto metrech vylezlo z vody, udělalo se dvacet kliků, 
dvacet dřepů a zase do vody.

Na bazénové plavčíky takové nároky nejsou?
Nejsou, tam měli jednou za tři týdny sezení, kde se opakovaly 
techniky trochu odlišné od našich, fyzickou přípravu neměli 
vůbec.

Jaká byla samotná práce?
Když si člověk zvykne a je už v klidu, tak to aspoň pro mě byla 
neskutečná paráda. Člověk sedí, kouká na  vodu a víceméně 
automaticky dává pozor na lidi. Ale i tak je to dřina. Člověk si dá 
ráno hodinu do těla, a pak sedět celý den na sluníčku, vítr fouká, 
je z toho hodně unavený, pořád musí dávat pozor, skenovat vodu. 
Ale pak si zvykne a není to problém. 

Kolik si plavčík vydělá?
Plážový plavčík je i díky větší zodpovědnosti a díky přípravě placený 
líp než bazénový. Firma, u které jsem dělal, platila nováčkům 
jedenáct dolarů na hodinu a těm, kteří už tam byli druhý nebo 
třetí rok jedenáct, sedmdesát pět. Bazénoví měli deset. Ale záleží, 
kam člověk jede, protože například lidi ve Washingtonu měli 
devět, liší se to podle zaměstnavatele.

Další věc, kterou bych rád zmínil, je fakt, že když si člověk chce 
vydělat peníze, tak určitě musí mít druhou práci. Já jsem ji našel 
po deseti dnech s velkými obtížemi, protože jsem přijel až v půlce 
června. Měl kliku, že zrovna sháněli člověka, který jim bude dělat 
kutila v obchodech s oblečením a plážovými věcmi. Plat jsem tam 
měl dobrý, sedm padesát na hodinu, což je docela nadprůměr, 
minimální mzda je asi šest a půl. Není problém s tím vyjít,  ale 
hlavně jsem pak šetřil na cestování, protože v programu Work and 
Travel člověk tři a půl měsíce pracuje a pak má ještě měsíc platné 
vízum, aby mohl cestovat. Od půlky června do začátku září jsem 
tam byl já, ale pak je ještě dřívější termín někdy od pětadvacátého 
května do čtvrtého září. S přítelkyní jsme procestovali celý západ 
USA, všechny ty parky, Los Angeles, půjčili jsme si auto a najeli asi 
šest a půl tisíce kilometrů.

Bylo to tam pěkné?
Super. Když tam někdo jede, tak aspoň ten první rok by měl určitě 
někam jet. Jednak si na to bez problémů vydělá a jsou věci, které 
nikde jinde nevidí. Cestování nás vyšlo asi na dva tisíce dolarů,
k tomu dvanáct set auto, šest set letenky a koupili jsme si, co jsme 
chtěli. Měli jsme letenku z New Yorku do Las Vegas, kde jsme měli 
zamluvené auto, objeli jsme takový okruh, auto zase vrátili a letěli 
zpátky do New Yorku. 

Jel bys znova?
Štvalo mě, že jsem se musel vrátit, napadalo mě, že příští rok 
musím jet znova, bezpodmínečně. Teď už jsem od toho ustoupil, 
protože jednak opadla ta první vlna po návratu a hlavně budu 
končit školu. Ale zkušenost je to vynikající, zážitky jsou úplně 
úžasné. Ani se mi nechtělo moc vracet, protože jsem si říkal, 
že takovouhle práci, která by mě takhle bavila a v takovémhle 
prostředí, už asi nikdy mít nebudu.

Celý rozhovor si můžete přečíst na

casopis.KamPoMaturite.cz
WWW

WORK AND TRAVEL



Program:

1.Aplikovaná informatika
2. Manažerská ekonomika

VŠMIE byla založena v roce 2001 proto, aby mohla nabídnout veřejnosti špičkové
vzdělání v jedinečné kombinaci dvou dnes asi nejžádanějších oborů - v kombinaci
výpočetní techniky a ekonomiky.
V dnešní době má největší hodnotu investice do vzdělání. Pokračujte tedy s námi
na vysoké škole.
Nabízíme Vám tříleté bakalářské studium ve dvou oborech:

Oba obory jsou zaměřené na informatiku a ekonomiku, v každém je však kladen
důraz na jednu z těchto dvou oblastí.

Studium:
Student si může vybrat dva obory:
1. Manažerská ekonomika
2. Aplikovaná informatika.
V oboru Aplikovaná informatika se ve 3. semestru student může
rozhodnout pro jednu ze dvou specializací, kterými jsou:
Management ICT a Informační technologie.
Studium v obouch oborech probíhá jak formou denního (prezenčního)
studia, tak i formou dálkového (kombinovaného) studia.
Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně
přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem.
Oba obory jsou standardně tříleté. Je však možné si studium rozložit
až na dobu pěti let.

Uplatnění absolventů:
Absolvent oboruAplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi v základních oblastech projekce
a konstrukce informačních systémů či administrace ICT prostředí firmy. Absolvent nalezne uplatnění jako implementační
specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik,
business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor.
Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení
Na referentských místech a řídících funkcích především v oblastech finančního řízení, marketingu, rozborové činnosti, controllingu,
účetnictví atd.
Znalost základních nástrojů IT a procesů vývoje software umožňuje absolventům dobře se orientovat v ICT a využívat je při
provádění konkrétních podnikových činností v oblasti personalistiky, marketingu, účetnictví aj.

E-teaching a e-learning:
Jako jediná škola podporujeme e-teaching a e-learningnejen nejen na straně pedagogů, ale
i na straně studentů, kterým nabízíme k podpoře jejich studia nový typ notebooku – Tablet PC
v dotované ceně od 99 Kč. Cena tohoto zařízení je při běžné koupi cca 70 000 Kč. Pomocí
tohoto mobilního zařízení mohoubýt studenti během výuky on-line připojeni k síti a mohou tak
i mimo počítačové učebny využívat prostředků a zdrojů, které jim nabízí školní intranet a
internet. Díky možnostem Tablet PC si mohou studenti dělat poznámky tužkou přímo na
displeji a odpadá tak shromažďování dat v zastaralé, ručněpsané papírové formě. Napsané a
okomentované poznámky pak mohou okamžitě sdílet s ostatními studenty a pedagogy.
Snahou všech vyučujících je také zveřejňovat maximum informací a podkladů
k výuce ve školním informačním systému. Hlavní studijní materiály a skripta jsou také
prezentovány v elektronické podobě, takže studentovi stačí jedno tenké mobilní zařízení
místo „stohu“ knih a poznámek.

PŘIJÍMÁME BEZ PŘIJÍMACÍCH TESTŮ !

UK ME V M SMĚRÁŽE Á

Z SKEJTE VLASTN
TABLET PRO SV STUDIUM

Í Í
É



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

OBZORY SI 
NEROZŠÍŘÍTE JEN 
VE ŠKOLE.
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