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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 vám přinášíme přes padesát podrobných prezentací 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. Také v tomto školním roce vznikly
nové vysoké školy (např. Fdyson.cz) a další dvě čekají na akreditaci. Vznikají nové fakulty a rozšiřuje se i nabídka oborů (např. Lázeňství a turismus v Opavě). Druhá soukromá VŠ získala prestižní
status univerzity (mup.cz). Studenti si mohou opravdu vybírat
a my vám chceme pomoct při výběru vaší budoucí školy.
Nezapomínáme ani na další alternativy studia po maturitě.
V tomto čísle najdete dva zajímavé rozhovory účastníka jazykové
pobytu na Maltě a účastnice pracovního pobytu v Austrálii. Seznámíme vás také s výhodami pomaturitního a zahraničního studia.
Víme, že se nacházíte v nejhektičtějším období středoškolského studia. Musíte se rozhodnout kam po škole, vybrat tu
správnou, 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.
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Jak si vybrat vysokou školu
Tak a je to tady! Konečně to přišlo! Čtyři roky pilně studujete na střední
škole a právě teď nastal čas rozhodnout se, kam po maturitě. Jelikož
absolvování vysoké školy platí za nejprioritnější formu vzdělání, zaměříme
se právě na ně.
Za posledních deset let se počet vysokých škol
značně zvýšil. Vznikly a stále vznikají nové
soukromé VŠ (posledním přírůstkem z listopadu 2007 je Vzdělávací institut Franka Dysona,
s.r.o., info o něm najdete na www.KamPoMaturite.cz a v adresáři www.VysokeSkoly.com),
které se úspěšně prosadily vedle veřejných
a státních vysokých škol (státní VŠ jsou u nás
pouze dvě – Policejní akademie ČR a Univerzita obrany v Brně). Vznikly i nové veřejné školy, ty původní zase zvyšují počet svých fakult,
zakládají nové obory, rozšiřují svou působnost
do nových měst. Ucelenou představu o všech
vysokých školách u nás si můžete udělat díky
„Mapě VŠ v ČR“, kterou jsme speciálně do tohoto čísla zařadili jako plakát.
Pro výběr vysoké školy platí jednoduché pravidlo: vybírejte podle toho co vás nejvíce baví,
zajímá a čím se chcete zabývat i v budoucnu.
Nezapomeňte také zvážit perspektivu budoucího povolání a zjistěte si uplatnitelnost vy-

braného oboru na trhu práce. Jakmile se rozhodnete, zaměřte se na maturitu – maturitní
předměty zvolte tak, aby učení bylo efektivní
zároveň i na přijímací zkoušky na VŠ. Nemá
smysl maturovat z chemie, když se hlásíte na
filozofickou fakultu…
Vysokou školu si můžete vybrat veřejnou, státní nebo soukromou. Veřejné VŠ mají náročnější přijímací zkoušky, díky velkému zájmu
uchazečů se na některé obory dostane jen každý desátý, mnohdy až dvacátý zájemce. V průměru se každý rok dostane na veřejné VŠ pouze 30 % přihlášených uchazečů. Naštěstí má
každý student dostatek možností a informací
k perfektní přípravě, kterou značně zvýší svoje šance na přijetí. Školy zveřejňují informace
o přijímacím řízení na internetu, pro každý
obor se vydávají učebnice a cvičebnice, k dispozici je velká nabídka přípravných kurzů
a nultých ročníků (kompletní nabídku najdete
na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijíma-

cí zkoušky na VŠ). Na soukromých vysokých
školách jsou přijímací zkoušky snazší nebo se
nekonají vůbec. Školy přijímají zájemce několikrát ročně, avšak platí se školné. Podrobné informace o termínech podání přihlášky,
studijních oborech, termínech přijímacího
řízení, procentech úspěšnosti přijetí a mnoho
jiných důležitých informací najdete na portále
KamPoMaturite.cz. S výběrem vhodné vysoké
školy vám pomohou také výchovní poradci na
vaší střední škole, obrátit se můžete na pedagogicko-psychologické poradny, Ústav pro
informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo
přímo na nás, vzdělávací agenturu AMOS, kde
poskytujeme veškeré poradenství zdarma.
Doporučujeme vám se nad výběrem vysoké
školy opravdu zamyslet a získat maximum informací o konkrétní škole, fakultě, oboru. Porovnávejte jednotlivé fakulty, navštěvujte dny
otevřených dveří, čtěte a ptejte se. Také my se
snažíme vám v rozhodování pomoci – například právě vydáváním tohoto časopisu, který
vám ve svém čtvrtém čísle předkládá 27 podrobných prezentací vysokých škol.
■
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a internetovém vzdělávacím portále www.KamPoMaturite.cz vám nabízíme největší a nejucelenější nabídku učebnic, testů a cvičebnic pro přípravu na přijímací zkoušky na
vysoké školy v celé České republice. V jednotlivých sekcích portálu
je pro vás připraveno více než 300 publikací, které jsou přehledně
rozčleněny do více než 40 oborů. Knihy jsou roztříděny buď podle
fakult nebo podle předmětů, abyste s jejich vyhledáváním neměli
ani ty nejmenší potíže. Garanti našich vzdělávacích kurzů pro vás
navíc každou knihu zhodnotili po odborné stránce.
Najdete zde učebnice pro přípravu k přijímací zkoušce na vysoké školy, slovníky, učebnice a cvičebnice konverzací pro výuku

cizích jazyků, odborné knihy pro vzdělávání ve specializovaných
oborech či pro rekvalifikační studium.
Knihy si můžete objednat na dobírku, platbou převodem nebo
je můžete vyzvednout osobně u nás v knihkupectví AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7, kde vám zároveň mohou s výběrem
pomoci naši vzdělávací poradci a doporučit tu nejvhodnější literaturu pro vaše studium.
V tomto čísle jsme pro vás připravili výběr studenty a pedagogy nejlépe hodnocených učebnic, které máte nyní navíc možnost
zakoupit s velkou slevou.
Akce při hromadné objednávce třídy (nad 10 titulů) – poštovné zdarma!

Testy studijních předpokladů – Jak se dostat
na vysokou

Sociologie – Jak se dostat na vysokou
Autor: Mgr. Lenka Hlavicová
Rozsah: brožovaná, 113 stran B4, 2. aktualizované vydání
Cvičebnice sociologie pro přípravu na studium sociologie nebo společenskovědních oborů. Úvod do sociologie v testových otázkách, dějiny sociologie,
díla a jejich autoři, ukázky přijímacích testů.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Autor: Mgr. Tomáš Grulich, hlavní lektor přípravných kurzů TSP vzdělávací
agentury AMOS
Rozsah: brožovaná, 104 stran B4, 2 aktualizované vydání
Učebnice s 600 příklady s postupy a komentáři. Doporučujeme mimo jiné pro
magisterské studium na Policejní akademii.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Biologie –Jak se dostat na vysokou

Psychologie – Jak se dostat na vysokou

Autor: RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.
Rozsah: brožovaná, 138 stran B4, 3. aktualizované vydání
Souhrn středoškolské biologie v testech. Důraz je kladen na látku, vyskytující
se u přijímacích zkoušek na medicínu. Obsahuje ukázky přijímacích testů,
adresář lékařských a přírodovědných fakult a oborů psychologie.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Autor: PhDr. Filip Smolík
Rozsah: brožovaná, 120 stran B4, 4. aktualizované vydání
Testy k přípravě na přijímací zkoušky na obory psychologie, dějiny psychologie, metodologie, biologie, adresář vysokých škol, obor psychologie.

Politologie – Jak se dostat na vysokou
Autor: PhDr. Jan Kubáček, hlavní lektor přípravných kurzů politologie
vzdělávací agentury AMOS
Rozsah: brožovaná, 152 stran B4, 3. aktualizované vydání
Ukázky přijímacích testů ze 6 fakult, podrobná strategie přípravy na přijímací
zkoušky, slovníček pojmů a termínů z politických věd, adresář vysokých škol,
obor politologie.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

CD student

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 4 000 kvalitních materiálů
Základní informace: cd student je interaktivní vzdělávací cd-rom
pro středoškoláky. Obsahuje více než 4000 studijních materiálů pro
téměř všechny předměty vyučované na střední škole (anglický jazyk,
český jazyk, dějepis, fyzika, chemie, literatura, matematika, základy
společenských věd, okrajově i německý jazyk, zeměpis a biologie).
Cena: 358 Kč (běžná cena 400 Kč) – Akce 299 Kč do 7. 2. 08

Čítanka 1

Literatura – přehled středoškolského učiva

Autor: Mgr. Otakar Slanař
Rozsah: 208 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 116 Kč (běžná cena 129 Kč)

Autor: Mgr. Taťána Polášková, Mgr. Dagmar Milotová, Mgr. Zuzana Dvořáková
Rozsah: 208 stran B5
Tato učebnice vám poslouží nejen k výuce literatury, ale následně i k přípravě
na maturitu a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Chce pomoci studentům,
aby se orientovali v literatuře, pochopili její vlastnosti a hlavní historické
souvislosti.
Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Čítanka 2

Obsahy a rozbory děl

Autor: Mgr. Markéta Kostková
Rozsah: 208 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 116 Kč (běžná cena 129 Kč)

Autor: Mgr. O. Slanař, Mgr. M. Kostková, Mgr. R. Kanda, Mgr. L. Krausová,
Mgr. L. Foldyna
Rozsah: 208 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Čítanka 3

Matematika – přehled středoškolského učiva

Autor: Mgr. Drahuše Mašková
Rozsah: 208 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 116 Kč (běžná cena 129 Kč)

Autor: PaeDr. Naděžda Kubešová, Mgr. Eva Cibulková
Rozsah: 240 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Koncepce knihy vychází z požadavků
MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 143 Kč (běžná cena 159 Kč)

Čítanka 4

Český jazyk – přehled středoškolského učiva

Autor: Mgr. Lenka Krausová, Mgr. Lukáš Foldyna
Rozsah: 208 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 116 Kč (běžná cena 129 Kč)

Autor: Mgr. Drahuše Mašková
Rozsah: 176 stran B5
Tato kniha vám společně s publikací LITERATURA – přehled středoškolského
učiva poslouží při pravidelné výuce češtiny a následně i k přípravě na
maturitu a k přijímacím zkouškám na VŠ.
Cena: 134 Kč (běžná cena 149 Kč)

KAM PO MATURITĚ 7
Angličtina – maturitní témata + audio CD

Němčina – maturitní témata + audio CD

Autor: Mgr. Dagmar El-Hmoudová
Rozsah: 224 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 179 Kč (běžná cena 199 Kč)

Autor: Mgr. Helena Navrátilová
Rozsah: 208 stran B5
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a k přípravě na
maturitu a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno podle požadavků MŠMT
k nové podobě maturitní zkoušky.
Cena: 179 Kč (běžná cena 199 Kč)

Odmaturuj z anglického jazyka 1

Odmaturuj z literatury 1

Autor: J. Belán
Rozsah: 256 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ.
Cena: 179 Kč (běžná cena 199 Kč)

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 184 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ, obsahující celou středoškolskou látku z literatury.
Cena: 143 Kč (běžná cena 159 Kč)

Odmaturuj z anglického jazyka 2

Odmaturuj z literatury 2

Autor: J. Belán
Rozsah: 256 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ.
Cena: 179 Kč (běžná cena 199 Kč)

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 178 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ. Rozšiřuje Odmaturuj z literatury 1, obsahuje
167 vybraných děl čské i světové literatury, zahrnuje prózu i poezii.
Cena: 134 Kč (běžná cena 149 Kč)

Odmaturuj z biologie

Odmaturuj z matematiky 1

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 224 stran A5
Učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity) i na přijímací zkoušky na VŠ. Obsahuje celou středoškolskou látku biologie, přehledně
zpracovanou do 9 větších celků.
Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Autor: P. Čermák, P. Červinková
Rozsah: 208 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ, obsahující celou středoškolskou látku z
matematiky.
Cena: 143 Kč (běžná cena 159 Kč)

Odmaturuj z dějepisu 1

Odmaturuj z matematiky 2
– základy diferenciálního a integrálního počtu

Autor: A. Štěpánková, P. Slepička
Rozsah: 256 stran A5
Historický vývoj od pravěku po raný novověk.

Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Autor: P. Čermák
Rozsah: 48 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ.
Cena: 89 Kč (běžná cena 99 Kč)

Odmaturuj z dějepisu 2

Odmaturuj z matematiky 3

Autor: A. Štěpánková, Z. Šašinka
Rozsah: 232 stran A5
Historický vývoj od novověku až po současnost.

Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 256 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ, obsahující řešené příklady ke středoškolské
matematice.
Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Odmaturuj z fyziky

Odmaturuj z německého jazyka 1

Autor: P. Tarábek
Rozsah: 218 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ.

Autor: Z. Raděvová
Rozsah: 256 stran A5
Přehled mluvnice německého jazyka.

Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Odmaturuj z chemie

Odmaturuj z německého jazyka 2

Autor: M. Benešová, H. Satrapová
Rozsah: 218 stran A5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (vč. nové podoby maturity)
i na přijímací zkoušky na VŠ. Obsahuje celou středoškolskou látku z chemie.

Autor: Š. Mejzlíková
Rozsah: 205 stran A5
Publikaci lez využít nejen k maturitní zkoušce, ale také jako přípravu na
státní i mezinárodní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ.

Cena: 143 Kč (běžná cena 159 Kč)

Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)

Odmaturuj z českého jazyka (rozšířená verze)

Odmaturuj ze společenských věd

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 168 stran A5
Obsahuje poznatky základních jazykovědných disciplín, nauku o slohu
a praktickou přílohovou část.

Autor: kolektiv autorů
Rozsah: 224 stran A5
Učebnice obsahuje celou středoškolskou látku společenských věd.
Je přehledně zpracována do 9 celků dle vědních disciplín.

Cena: 149 Kč (běžná cena 163 Kč)

Cena: 152 Kč (běžná cena 169 Kč)
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Jak se nejlépe připravit k maturitě
a přijímacím zkouškám na VŠ
Jak zvládnout den „D“ v co největší psychické pohodě jsme se zeptali
MUDr. Jany Schmidtové, která již více než devět let pracuje jako
psychoterapeut a psychiatr. Zkrácený výtah jejích odborných rad vám
nyní předkládáme.
1/ Shánějte informace k maturitě a přijímacím
zkouškám vždy ze spolehlivých zdrojů, tzn.
nejlépe od pedagogů.
2/ Pozor na informace od starších kamarádů,
kteří mají již zkoušky za sebou – mohou situaci buď zlehčovat anebo naopak tazatele nemístně vystrašit.
3/ Neučte se jen polovinu otázek s tím, že budete spoléhat na štěstí. Lepší je naučit se alespoň základně všechny otázky tak, aby výsledek byl alespoň za známku tři. Podrobné učení
veškeré látky je velice zdlouhavé a může tak
nastat panika, že nestačíte probrat všechno.
4/ Pamatujte, že k prvnímu zapomínání naučené látky dochází hned druhý den po naučení. Je tedy dobré se za tři dny k již naučenému znova vrátit a totéž zopakovat po týdnu.
Opakováním látky zesílí paměťové stopy a ty
zůstávají jako stabilní vědomosti po delší
dobu. Lépe si zapamatujete látku, pokud využíváte více způsobů učení najednou. Např.
když si probíranou látku říkáte nahlas (využíváte sluchu k zapamatování), nebo současně
s hlasitým přeříkáváním si ji píšete. Využití
krátkých zápisků formou osnovy lze také doporučit.
5/ V době, kdy zkoušky jsou ještě daleko (tzn.
právě v těchto dnech) je vhodné se začít učit
nejméně oblíbenou látku, která dělá největší
potíže. Čím blíže se blíží termín zkoušky, tím
více se může objevit panika a úzkosti. Naučením základních vědomostí s předstihem získá-

te „jistotu“, že látku již umíte a nepropadnete
tolik panice.
6/ Jsou dva druhy studentů – ti, kteří se nejvíce
naučí dopoledne a přes den, musí jít brzo spát
a večer se už nic nenaučí. A druzí, kteří nejsou
téměř schopni se učit dopoledne, ale naopak
nejvýkonnější jsou v podvečerních a večerních
hodinách. Je dobré zjistit, ke které skupině patříte a pak se nenutit do učení v nevhodných
časech. Pokud se intenzivně učíte, neměli byste zapomenout na kvalitní spánek, nejméně
7 hodin denně. Pokud ponocujete a nespíte,
odrazí se to na vaší psychické výkonnosti a na
schopnosti se efektivně naučit cokoliv. Vhodné
je prokládat učení fyzickou aktivitou, nejlépe
v minusových hodinách (kdy máte vyzkoušené, že se naučíte nejméně), smysl má i krátké
cvičení nebo procházka (10–30 minut) a pak
následně pokračovat v učení. Pokud při učení
usínáte a špatně se soustředíte, je možné doporučit chladnou sprchu nebo učení ve stoje
a přecházení po místnosti.
7/ Je důležité se motivovat – někdy může pomoci si uvědomit, že učení má svůj konec,
a potom studenta čekají dlouhé prázdniny
a zasloužený odpočinek. Motivací také může
být naplánování si nějaké příjemné akce na
dobu hned po zkoušce, aby bylo na co se těšit.
8/ Je dobré udělat si poslední den před zkouškou odpočinkový, učit se pouze dopoledne,
maximálně do druhé hodiny odpolední, pak
již jen odpočívat – sejít se s přáteli, rodinou,
jít si zaplavat, zajezdit na kole. Jídlo by mělo

být lehce stravitelné a hlavně vyzkoušené, aby
vás při zkoušce nepřepadla nevolnost. Omezte
kofeinové nápoje, kávu, čaj, aby nedošlo k narušení následného spánku. Doporučuje se rozhodně neponocovat a jít brzy spát.
9/ Závěrem je třeba si uvědomit, že každý prožívá před tak důležitou zkouškou, jako je maturita či přijímací zkoušky na vysokou, stres
a nervozitu. Pokud by však stres v rozhodném
období dosáhl příliš vysoké úrovně, kdy již nejste schopni se učit, máte špatné nálady a jiné
psychické potíže, pak je vhodné se obrátit na
odborníka psychoterapeuta, aby vám individuálně pomohl.
MUDr. Jana Schmidtová absolvovala 1. LF UK
v Praze. Její prof. zaměření zahrnuje témata dětské
a dorostové psychiatrie, zabývá se diagnostikou a léčbou psych. potíží dětí i dospělých, spolupracuje s organizacemi, pomáhajícími lidem s autismem, věnuje se
diagnostice autistických poruch. V letech 1998–2002
absolvovala komunitní výcvik v dynamické psychoterapii, v letech 1999-2002 výcvik ve skupinové analýze
v rámci ČSPAP. V září 2003 zakončila certifikátem
dvouletý výcvik psychoanalytické teorie a praxe skup.
analýzy, v červnu 2003 složila na IPVZ nástavbovou
atestaci Funkční specializace v systemické psychoterapii. V listopadu 2000 složila atestaci z Psychiatrie
I. stupně, v dubnu 2004 nástavbovou atestaci v oboru
Dětská psychiatrie a v červnu 2005 atestovala v oboru Návykové nemoci. Své zkušenosti publikuje v odb.
lékařských časopisech (Československá pediatrie,
Československá psychiatrie, Adiktologie, Československá psychologie). Podílela se jako spolupracovník
na výzkumném grantu Dětské psychiatrické kliniky,
zkoumající problematiku dětského autismu. Je spoluřešitelem grantu Patobiochemie orexinu „A“ u onemocnění mentální anorexií a bulimií. Je členem České
psychiatrické společnosti ČSL JEP, České společnosti
pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), České
psychoterapeutické společnosti ČSL JEP, Společnosti
pro návykové nemoci ČSL JEP, Spolku lékařů Praha.
Obrátit se na ní můžete na tel: 608 331 242 nebo mailem: schmidtova@aktip.cz.
■
celý článek najdete v sekci Příprava k maturitě
v podsekci Články o tom, jak udělat maturitu
na

www.

KamPoMaturite.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
FAPPZ nabízí v ak. roce 2008/9 mj. tyto akreditované bakalářské obory:
Chovatelství, Chov koní, Speciální chovy, Kvalita produkce, Zahradní a krajinářské
úpravy, Produkční a okrasné zahradnictví, Udržitelné využívání přírodních zdrojů.
Adresa:
Kamýcká 129
165 21, Praha 6 – Suchdol
El. přihl.:
ANO
www:
www.af.czu.cz

Bakalářské obory připravené k akreditaci
pro ak. rok 2008/9:
Ekologické zemědělství, Kynologie,
Rostlinolékařství, Veřejná správa
v oblasti zemědělství a péče o krajinu,
Trávníkářství, Sustainable Use
of Natural Resources
Pro absolventy Bc studia nabízí FAPPZ
širokou škálu oborů navazujícího
magisterského studia.
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2008
Přijímací zkouška: 9. – 13. 6. 2008
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Technická univerzita v Liberci – FAKULTA TEXTILNÍ
Fakulta textilní TUL zajišťuje výuku a akademický výzkum resp. vývoj v souladu
s požadavky moderního textilního průmyslu přesahující rámec České republiky.
Fakulta textilní rozšiřuje nabídku o nové specializace, ve kterých se uplatňují
progresivní technologie zejména v oblasti technických a inteligentních textilií.
Sem lze zařadit například medicínské textilie, textilie pro automobilový a letecký
průmysl, stavitelství a zemědělství, textilie pro vojenské aplikace, speciální aplikace,
inteligentní „smart“ textilie apod. Nejnovější výsledky vědy a výzkumu zkvalitňují
a výrazně rozšiřují možnosti studia. Kromě čistě technických oborů nabízí fakulta
speciální bakalářské obory jako je oděvnictví a marketing. Studium textilního
návrhářství je zaměřeno na tvůrčí činnost, spojenou s vyhledáváním nových způsobů
výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace.
7. březen 2008 – Den otevřených dveří
Začátek: 10:00 a dále každou celou hodinu do 13:00
Program: Studijní programy
– Přijímací řízení

– Setkání s garanty oborů
– Individuální konzultace
– Návštěva odborných kateder

STUDIJNÍ PROGRAMY:
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TEXTIL“ B3107
Standardní doba studia: 3 roky
Formy studia: prezenční (denní), kombinovaná

Studijní obory:
3107R012

Technické textilie

3107R011

Textilní materiály a zkušebnictví

3107R002

Mechanická textilní technologie

3106R004

Netkané textilie

3106R002

Chemická technologie textilní

3107R004

Technologie a řízení oděvní výroby
Zaměření:
Oděvní výroba (Liberec)
Konfekční výroba (Prostějov)

3107R007

Textilní marketing
Zaměření:
Textilní marketing
Textilní marketing a technologie

3107R006

Textilní a oděvní návrhářství
(pouze prezenční studium)
Zaměření:
Textilní a oděvní návrhářství 1 (Liberec)
Textilní a oděvní návrhářství 2 (Jihlava)
Návrhářství skla a šperku (Liberec, Jablonec)
Textilní návrhářství a technologie (Liberec)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
„TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ“ N3106
Standardní doba studia: 2 roky
Formy studia: prezenční (denní), kombinovaná

Studijní obory:
3106T011

Textilní a oděvní technologie
Zaměření:
Textilní technologie
Chemická technologie textilní
Oděvní technologie
Řízení technologických procesů

3106T007

Textilní materiálové inženýrství
Zaměření:
Textilní materiálové inženýrství
Řízení jakosti
Netkané textilie

Liberec, Čížkova 6
budova B
posluchárna B4

Adresa:
Studentská 2,
461 17 Liberec
El. přihl.: ANO
Telefon:
+420 485 351 111
www:
www.ft.tul.cz
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Univerzita Hradec Králové
Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 493 331 111
www.uhk.cz
Studujte univerzitu ve městě, které bylo opakovaně vyhodnoceno jako nejlepší místo
pro život v České republice!
Univerzita Hradec Králové nabízí studium ve více než 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.
Oborová šíře studijní nabídky sahá od oborů ekonomických a informatických přes přírodní a technické vědy,
společenské vědy až k oborům připravujícím pro pomáhající profese a oborům uměleckým.
Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

http://www.uhk.cz/ff

http://www.uhk.cz/pdf

• Bc. Technická podpora humanitních věd: Aplikované technologie v archivnictví, Počítačová podpora v archeologii, Filozofie: Filozofie a společenské vědy, Politologie: Politologie, Historické vědy: Archivnictví – historie, Prezentace historických věd, Archeologie
• NMgr. Politologie: Politologie – africká studia, Politologie – latinskoamerická studia, Historické vědy: Historie
• Ph.D. Historické vědy: České a československé dějiny

• Bc. Aplikovaná matematika: Finanční a pojistná matematika, Biologie:
Systematická biologie a ekologie, Fyzika: Fyzikálně-technická měření
a výpočetní technika, Sociální politika a sociální práce: Sociální práce,
Sociální a charitativní práce, Sociální práce ve veřejné správě, Mediální
a komunikační studia: Jazyková a literární kultura, Filologie (dvouoborové studium): Cizí jazyky pro cestovní ruch–anglický jazyk, -francouzský
jazyk, -německý jazyk, -ruský jazyk, Vychovatelství: Pedagogika volného
času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, Sociální pedagogika se
zaměřením na etopedii, Speciální pedagogika: Sociálně výchovná péče
o smyslově postižené, Výchovná práce ve speciálních zařízeních, Specializace v pedagogice (dvouoborové studium, na které navazuje učitelské
magisterské studium): Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání, Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se
zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Hra na
nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Informatika
se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na
vzdělávání, Řízení sboru, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání,
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná
tvorba se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na
vzdělávání, Základy matematiky s zaměřením na vzdělávání, Specializace v pedagogice (jednooborové studium): Grafická tvorba – multimédia,
Náboženská výchova, Sbormistrovství chrámové hudby, Sociální komunikace ve státní správě, Sociální patologie a prevence, Textilní tvorba,
Učitelství praktického vyučování, Učitelství pro mateřské školy, Uměleckořemeslné textilní disciplíny
• Mgr. Učitelství pro 1. stupeň základních škol v příslušných specializacích
• NMgr. Sociální politika a sociální práce: Sociální práce, Speciální pedagogika: Spec. pedagogika rehabilitační činnosti a management spec.
zařízení, Specializace v pedagogice: Sociální pedagogika
• Ph.D. Specializace v pedagogice: Teorie vzdělávání ve fyzice, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Fakulta informatiky a managementu
http://www.uhk.cz/fim
• Bc. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Ekonomika a management: Finanční management, Management cestovního ruchu,
Sportovní management, Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• Mgr. Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• NMgr. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• Ph.D. Systémové inženýrství a informatika: Informační a znalostní management

V roce 2008 univerzita otevře ve svém kampusu Na Soutoku
moderní budovu Fakulty informatiky a managementu a zprovozní špičkové umělecké ateliéry v Regiocentru Nový pivovar.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!
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Jak vyplnit přihlášku na VŠ, VOŠ
Správně vyplněná přihláška je startem k vysokoškolskému studiu nebo
ke studiu na vyšší odborné škole, proto jsme vám připravili několik rad
k jejímu vyplnění.

K

aždý 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.

TIP!
Tento formulář si můžete stáhnout i u nás na www.KamPoMaturite.cz v sekci
Přijímací zkoušky na VŠ, Přihláška na VŠ – formulář ve formátu pdf.
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, ne vždy jsou tam informace aktuální. 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. 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 ovšem je zaslat ji doporučeně poš-

tou. Zůstane vám tak totiž doklad o jejím odeslání, kterým v případě nějakých problémů
dokážete, že chyba není na vaší straně. A určitě nenechávejte odeslání přihlášky na poslední
chvíli!!
■

TIP!
Přehled termínů pro podání přihlášek na jednotlivé fakulty najdete na www.
KamPoMaturite.cz hned na úvodní straně.

Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
nabízí pro rok 2008/2009 studium ve čtyřletých bakalářských programech:
Bakalářský studijní program Stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia se studijními obory:
• Geotechnika
• Městské stavitelství a inženýrství
• Správa majetku a provoz budov (pouze prezenční forma studia)
• Stavební hmoty a diagnostika staveb
• Dopravní stavby
• Prostředí staveb
• Příprava a realizace staveb
• Dopravní inženýrství
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu
Stavební inženýrství (doba studia 1,5 roku) se studijními obory:
• Geotechnika
• Městské stavitelství a inženýrství
• Stavební hmoty a diagnostika staveb
• Dopravní stavby
• Konstrukce staveb
• Prostředí staveb
Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství.
Vzhledem k odborné náplni bakalářského studijního programu je možno preferovat především studijní obory:
• Konstrukce staveb
• Prostředí staveb

Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava pořádá dne 24. ledna 2008 Den otevřených dveří. Zahájení proběhne v 9, 00 hodin
v posluchárně C 5 v areálu VŠB – TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba.
Přihlášku ke studiu je možno podat do 31. 3. 2008 pro 1. kolo přijímacího řízení na adresu Studijní oddělení FAST VŠB – TUO, L. Podéště 1875,
708 33 Ostrava – Poruba. Podrobnější informace na tel. číslech 597 321 320 (prezenční bakalářské studium), 597 321 386 (prezenční navazující
magisterské studium) a 597 321 346 (kombinovaná forma bakalářského i navazujícího magisterského studia) nebo na www.fast.vsb.cz.
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Univerzita Karlova v Praze, Matematicko–fyzikální fakulta
Adresa: Studijní oddělení UK MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
El. přihl.: ANO • E–mail: studijni@mff.cuni.cz
www.mff.cuni.cz/studium/
Formy pregraduálního studia na MFF
– prezenční studium
– kombinované studium

Studijní programy a obory pregraduálního studia
Programy bakalářského studia
Fyzika, Informatika, Matematika

Obory bakalářského studijního
programu Fyzika
1. Obecná fyzika
2. Fyzika zaměřená na vzdělávání
– Fyzika-matematika pro střední školy
– Fyzika-matematika pro 2. stupeň
základních škol

Obory bakalářského studijního
programu Informatika
1. Obecná informatika
2. Programování
3. Správa počítačových systémů

Obory bakalářského studijního
programu Matematika
1. Obecná matematika
2. Finanční matematika
3. Matematické metody informační
bezpečnosti
4. Matematika zaměřená na vzdělávání
– Matematika-deskriptivní geometrie
– Matematika-informatika

Programy navazujícího magisterského studia
Fyzika, Informatika, Matematika, Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Fyzika
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Astronomie a astrofyzika
Geofyzika
Meteorologie a klimatologie
Teoretická fyzika
Fyzika kondenzovaných soustav
a materiálů
– Fyzika atomových a elektronových
struktur
– Fyzika makromolekulárních látek
– Fyzika materiálů
– Fyzika nízkých teplot
– Fyzika reálných povrchů
Optika a optoelektronika
– Kvantová a nelineární optika
– Optoelektronika a fotonika
– Teorie a modelování pro kvantovou
optiku a elektroniku
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
Biofyzika a chemická fyzika
– Biofyzika
– Chemická fyzika
– Teorie molekulárních systémů
Jaderná a subjaderná fyzika
Matematické a počítačové modelování
ve fyzice a technice
Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci
s odbornou fyzikou
Učitelství fyziky–matematiky pro SŠ

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Informatika

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Matematika

1. Teoretická informatika
– Algoritmy a složitost
– Neprocedurální programování a umělá
inteligence
2. Softwarové systémy
– Databázové systémy
– Architektura a principy systémového
prostředí
– Architektura a principy softwarových
systémů
– Počítačová grafika
3. Matematická lingvistika
4. Diskrétní modely a algoritmy
– Diskrétní matematika a kombinatorická
optimalizace
– Matematické struktury informatiky
– Optimalizace
– Matematická ekonomie
5. Učitelství informatiky pro střední školy
v kombinaci s odbornou informatikou

1. Finanční a pojistná matematika
2. Matematická analýza
3. Matematické modelování ve fyzice
a technice
4. Matematické metody informační
bezpečnosti
5. Matematické struktury
6. Numerická a výpočtová matematika
– Numerická analýza
– Průmyslová matematika
– Počítače a software
7. Pravděpodobnost, matematická statistika
a ekonometrie
– Ekonometrie
– Matematická statistika
– Teorie pravděpodobnosti a náhodné
procesy
8. Učitelství matematiky pro střední školy
v kombinaci s odbornou matematikou
9. Učitelství matematiky-deskriptivní
geometrie pro SŠ
10. Učitelství matematiky-fyziky pro SŠ
11. Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ

Obory navazujícího magisterského
studijního programu Učitelství pro
základní školy
1. Učitelství fyziky-matematiky pro
2. stupeň základní školy

Zrušení odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium
Matematicko-fyzikální fakulta UK má ve veřejnosti tradičně vysoké renomé a je vnímána jako škola s náročným a obtížným studiem. To je v souladu s povahou oborů studovaných na fakultě – matematikou, fyzikou a informatikou – a s vysokým hodnocením, kterého fakulta tradičně dosahuje. Studium na
fakultě proto vyžaduje nejen odpovídající intelektuální schopnosti, ale i hluboký zájem o studované obory a motivaci k vysokému pracovnímu nasazení.
Rádi bychom soustředili všechny zájemce, kteří se domnívají, že tyto vlastnosti mají, a dali jim příležitost si to ověřit. Současně si však uvědomujeme, že
zdaleka ne všichni studenti středních škol měli vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na studium na fakultě, například proto, že nestudovali na střední škole s matematicko-fyzikální orientací. Proto se fakulta rozhodla v dalším akademickém roce zrušit odborné přijímací zkoušky. Tento krok neznamená
snížení úrovně studia, které i nadále zůstane stejně náročné jako dosud, jeho smyslem je však umožnit studium i těm zájemcům, kteří sice mají odpovídající schopnosti, avšak z nejrůznějších důvodů by při přijímací zkoušce nepodali výkon, dostatečný k jejímu úspěšnému složení. Takovým studentům nyní
umožníme, aby si své schopnosti v prvním ročníku ověřili a o úspěšné studium na fakultě se pokusili.
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Jakou máte šanci na přijetí na veřejných vysokých školách?
Připravili jsme pro vás tabulku všech veřejných vysokých škol a univerzit s uvedením procentuální úspěšnosti
přijetí. Materiály nám dodal UIV a jsou poslední.
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lék. fakulta Plzeň
Lék. fakulta Hradec Král.
Farmaceut. f. Hradec Král.
Filozoﬁcká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta humanitních studií
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta – str. 12
Pedagogická fakulta
Fakulta těl. vých. a sportu
Jihočeská univerzita v ČB
Zdravotně sociální fakulta – str. 18
Filozoﬁcká fakulta – str. 18
Zemědělská fakulta – str. 18
Teologická fakulta – str. 18
Biologická fakulta – str. 18
Pedagogická fakulta – str. 18
Univerzita J. E. Purkyně v ÚL
F. výr. technolog. a managementu – str. 19
Filozoﬁcká fakulta – str. 19
Pedagogická fakulta – str. 19
Přírodovědecká fakulta – str. 19
Fakulta sociálně ekonomická – str. 19
Fakulta životních prostředí – str. 19
F. umění a designu – str. 19
Celoškolské pracoviště – str. 19
Masarykova univerzita v Brně
Lékařská fakulta
Filozoﬁcká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta sociálních studií
Přírodovědecká fakulta
Fakulta informatiky
Pedagogická fakulta
Fakulta sportovních studií
Ekonomicko-správní fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta
Filozoﬁcká fakulta
Právnická fakulta
Cyrilometodějská teologická f.
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta – str. 16
Fakulta tělesné kultury
Veter. a farmac. univerzita Brno
Fakulta veter. lékařství

40 %
42 %
23 %
25 %
39 %
33 %
49 %
29 %
18 %
22 %
65 %
81 %
78 %
81 %
60 %
61 %
32 %
37 %
56 %
38 %
79 %
58 %
55 %
42 %
57 %
68 %
100 %
74 %
61 %
66 %
64 %
71 %
21 %
64 %
39 %
27 %
49 %
14 %
25 %
74 %
62 %
42 %
38 %
29 %
44 %
28 %
36 %
31 %
63 %
73 %
40 %
43 %
46 %
34 %

Fakulta veter. hyg. a ekolog.
Fakulta farmaceutická
Ostravská univerzita v Ostravě
Zdravotně sociální fakulta – str. 19
Filozoﬁcká fakulta – str. 19
Přírodovědecká fakulta – str. 19
Pedagogická fakulta – str. 19
Celoškolské pracoviště – str. 19
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta – str. 10
F. informatiky a managementu – str. 10
F. humanitních studií – str. 10
Slezská univerzita v Opavě
Filozoﬁcko-přírodovědecká f. – str. 14
Obch. podnikatel. f. v Karviné – str. 18
Celoškolské pracoviště
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická – str. 20
Fakulta dopravní
Fakulta jad. a fyz. inž.
Fakulta architektury
Fakulta biomed. inženýrství – str. 15
Celoškolské pracoviště
VŠ chem.-technologická v Praze
Fakulta chem. technologie – str. 15
Fakulta tech. ochr. prostř. – str. 15
Fakulta potr. a bioch. tech. – str. 15
Fakulta chem.-inženýrská – str. 15
Celoškolské pracoviště – str. 15
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta právnická
Fakulta ﬁlozoﬁcká
Fakulta pedagogická
Fakulta ekonomická
Fakulta aplik. věd – str. 17
Celoškolské pracoviště
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Fakulta mechatroniky a MIS
Hospodářská fakulta
Fakulta textilní – str. 9
Fakulta pedagogická
Fakulta pedagogická
Celoškolské pracoviště
Univerzita Pardubice
Fakulta restaurování
Fakulta ﬁlozoﬁcká
Fakulta chem.-technologická – str. 17
Fakulta ekonom.-správní
Dopravní fakulta J. Pernera

66 %
34 %
38 %
41 %
44 %
39 %
30 %
29 %
41 %
40 %
37 %
57 %
54 %
49 %
57 %
83 %
87 %
78 %
100 %
90 %
77 %
72 %
44 %
95 %
100 %
84 %
73 %
91 %
87 %
87 %
97 %
59 %
97 %
87 %
18 %
60 %
62 %
57 %
88 %
23 %
67 %
98 %
84 %
57 %
81 %
55 %
26 %
36 %
66 %
32 %
49 %
92 %
59 %
86 %

Celoškolské pracoviště
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební – str. 20
Fakulta strojního inženýrství – str. 20
F. eltech. a komunikač. technol. – str. 20
F. informačních technologií – str. 20
Fakulta chemická – str. 20
Fakulta architektury – str. 20
Fakulta výtvarných umění – str. 20
Fakulta podnikatelská – str. 20
VŠ báňská – TU v Ostravě
Fakulta stavební – str. 11
F. bezpečnost. inženýrství – str. 14
Fakulta strojní – str. 16
Fakulta elektrot. a inform.
Hornicko-geolog. fakulta
Fakulta metal. a mater. inž.
Ekonomická fakulta
Univerzita T. Bati ve Zlíně
Fakulta technolog. ve Zlíně – str. 4
F. managementu a ek. ve Zlíně – str. 4
F. multimediálních komunikací – str. 4
Fakulta aplikované informatiky – str. 4
Celoškolské pracoviště – str. 4
VŠE v Praze
Fakulta ﬁnancí a účet.
Fakulta mezinár. vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta inform. a statist.
Fakulta národohospodářská
Fakulta managementu JH – str. 20
ČZU v Praze
Provozně ekonomická fakulta
F. agrobiol., potr. a přír. zdrojů – str. 8
Technická fakulta
F. lesnická a environmentální
Ins. tropů a subtropů
Mendelova zem. a les. univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Agronomická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Zahradnická fakulta
Celoškolské pracoviště
AMU v Praze
Hudební fakulta
Divadelní fakulta
Flmová a televizní fakulta
AVU v Praze
VŠ umělecko-prům. v Praze
JAMU v Brně
Hudební fakulta
Divadelní fakulta
VŠ polytechnická Jihlava – str. 18

64 %
67 %
91 %
94 %
66 %
55 %
95 %
25 %
12 %
28 %
90 %
98 %
92 %
98 %
94 %
91 %
99 %
72 %
61 %
97 %
56 %
33 %
87 %
43 %
49 %
43 %
35 %
30 %
75 %
51 %
68 %
74 %
60 %
90 %
87 %
94 %
82 %
62 %
49 %
61 %
61%
92 %
64 %
18 %
41 %
13 %
11 %
14 %
9%
27 %
45 %
21 %
43 %
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Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Den otevřených dveří: 9. 1. 2008
Termín podání přihlášek: – bakalářské, magisterské studium 28. 2. 2008
– navazující magisterské studium 21.7.2008
– doktorské studium 30. 5. 2008

Adresa:
Bezručovo nám. 13,
746 01 Opava
El. přihl.:
ANO
Telefon:
553 684 111
www:
http://www.fpf.slu.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Astrofyzika, Počítačová technika a její aplikace,
Monitorování životního prostředí, Informatika
a výpočetní technika (IVT), Všeobecná sestra,
Angličtina + Archeologie, Angličtina + Historie,
Němčina + Archeologie, Němčina + Historie, Italština
+ Archeologie, Italština + Historie, Knihovnictví
+ Angličtina, Knihovnictví + Němčina, Knihovnictví
+ Italština, Knihovnictví + Archeologie, Knihovnictví
+ Historie, Středoevropská studia, Veřejná správa
a regionální politika (VSRP), Archeologie, Archeologie
+ Historie, Středověká archeologie, Dějiny kultury,
Historie, Historie-muzeologie, Historie-památková
péče, Knihovnictví, Informační studia se zaměřením
na knihovnictví, Angličtina + Němčina, Angličtina +
Italština, Němčina + Italština, Česká literatura, Sociální
patologie a prevence (SPP), Kulturní dramaturgie se
zaměřením na divadlo, Lázeňství a turismus
Kombinované studium
IVT, VSRP, SPP, Knihovnictví, Angličtina pro školskou
praxi, Němčina pro školskou praxi, Tvůrčí fotografie
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
IVT, Učitelství Fyziky-Matematiky pro SŠ, 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 STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
IVT, Teoretická fyzika, Archeologie, Historie-muzeologie, Historie, Kulturní dějiny, Informační
a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením
na veřejné knihovny komunitního typu, Veřejná správa
a sociální politika, Angličtina, Němčina, Angličtina
+ Němčina
Kombinované studium
Informační a knihovnická studia, Angličtina, Němčina,
Tvůrčí fotografie
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční i kombinované studium
Historie se zaměřením na české a československé
dějiny, Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonomní
systémy, Korpusová lingvistika se zaměřením
na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina,
němčina)
Kombinované studium
Tvůrčí fotografie

> perspektivní fakulta
> jediná svého druhu v R
> unikátní obory zamené
na bezpenost a požární
ochranu
> 7. místo v celostátním
pehledu uplatnní absolvent
VŠ v R v r. 2006

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
nabízí prezenní i kombinovanou formu studia :
ve tyletých bakaláských oborech (titul Bc.)
• BEZPENOST PRÁCE A PROCES
• TECHNICKÁ BEZPENOST OSOB A MAJETKU
• TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPENOSTI PRMYSLU
• HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ÍZENÍ
a ve dvouletých magisterských oborech, navazujících na stud. bakaláské (titul Ing.)
• TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPENOSTI PRMYSLU
• BEZPENOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
• BEZPENOSTNÍ PLÁNOVÁNÍ
Kombinovanou formu studia zajišuje soubžn s výukou v Ostrav
i v konzultaních stediscích v Praze a Most v tchto oborech:
Praha: TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPENOSTI PRMYSLU
Most: TECHNICKÁ BEZPENOST OSOB A MAJETKU
BEZPENOST PRÁCE A PROCES
HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ÍZENÍ

VŠB – TU Ostrava, Studijní oddlení FBI,
Lumírova 13, 700 30 Ostrava – Výškovice

www.fbi.vsb.cz
Termín podání pihlášek:
do 30. 4. 2008 na studijní oddlení FBI

Tel. 597 322 810, 597 322 811
zdenka.dvorackova@vsb.cz, monika.deingruberova@vsb.cz
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KULTĚ BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT

PÍSEMNÉ PIJÍMACÍ ZKOUŠKY
PRO BAKALÁSKÉ STUDIUM:

ČV
Í
V

UT •

Uchazeči musí absolvovat Národní srovnávací zkoušky
(NSZ) z obecných studijních předpokladů a dále buď
z matematiky nebo přírodních věd (dle svého uvážení).
Zkoušku musí vykonat do 31. 5. 2008. V případě dobrého
prospěchu, bude uchazeč přijat bez nutnosti absolvování NSZ.
Termíny NSZ: 9. 2., 29. 3., 1. 5., 31. 5. 2008
(Uzávěrky přihlášek k NSZ 24. 1.,13. 3.,15. 4.,16. 5. 2008)
Zapsaným studentům budou 2 testy NSZ proplaceny.
Bližší informace na http://www.fbmi.cvut.cz/prijimacky.

7. 2. 2008 V KLADNĚ
(NÁM. SÍTNÁ 3105, 272 01 KLADNO)
STUDIUM:
bakalářské (3 roky):
• obor Biomedicínský technik
magisterské (2 roky):
• obor Přístroje a metody pro biomedicínu
• obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PIHLÁŠEK:

KONTAKTY – STUDIJNÍ ODDLENÍ:

do 31. března 2008 osobně na studijním odd. fakulty v Kladně nebo elektronickou
poštou, či poštou doporučeně s razítkem podání nejdéle 31. března 2008.

p. Dana Braunová
tel.: 312 608 277, 224 358 459, fax: 312 608 204
e-mail: braunova@fbmi.cvut.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAKULTĚ BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRST
FBMI-SCIO_Kam po maturite_210x141 1

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

Vítejte ve světě
moderní chemie

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
studium@vscht.cz
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• DEN OTEVŘENÝCH DV
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4 fakulty, 23 studijních programů a 49 oborů bakalářského
i magisterského studia. I Vám je k dispozici zázemí největší vzdělávací
instituce svého druhu ve střední Evropě.

S diplomem z VŠCHT Praha
kamkoliv do světa
• možnost studia v zahraničí
• dostatečná kapacita kolejí
• moderní počítačová síť
• nástup bez přijímacích zkoušek

ete studovat
VŠCHT Praha můž
v Táboře
i v Mostě a nově
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Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím
učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských,
základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích
zařízení, zaměřuje se také na oblast státní správy a samosprávy.
Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy
celoživotního vzdělávání. Seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2008/09
na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz

Adresa:
Žižkovo náměstí 5,
771 40 Olomouc
P.O. box 212
El. přihl.:
ANO
Telefon:
585635010, 585635027
E-mail:
libuse.lysakova@upol.cz
www:
www.upol.cz

Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol
• mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika),
• základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných,
přírodovědných, technických),
• sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy,
• speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a ŠŠ.
V bakalářských SP specializace v pedagogice a SPP si uchazeči mohou sami volit dvouoborovou kombinaci.
Příprava odborníků v oblasti
• pedagogiky a vychovatelství
(pedagogika-veřejná správa, pedagogikasociální práce),
• speciální pedagogiky (speciální
pedagogika předškolního věku, speciálně
pedagogická andragogika, speciální
pedagogika-komunikační techniky,
logopedie).
Elektronická přihláška ke studiu na Bc a Mgr
studijní obory do 29. 2. 2008.
Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské
a magisterské studijní obory – písemné, ústní
a talentové zkoušky 16. – 20. 6. 2008.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní
Rozhodli jste se pokračovat ve studiu na vysoké škole?
Hledáte obor, který vám otevře cestu ke kreativní a dobře
oceněné práci v silném, perspektivním odvětví?
Chcete mít jistotu uplatnění v praxi?
Spojte svou budoucnost se strojními obory!
Bakalářský studijní program „Strojírenství“

Adresa:
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
El. přihl.:
ANO
Telefon:
59 732 3112 (3108, 3107)
E-mail:
vera.kralova@vsb.cz
www:
http://www.fs.vsb.cz

Název oboru
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná informatika a řízení
Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Dopravní technika
Technologie dopravy
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Konstrukce strojů a zařízení
Provoz a řízení v energetice
Robotika
Strojírenská technologie
Průmyslové inženýrství
Technická diagnostika

Délka
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky

Forma
prezenční
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná
prezenční / kombinovaná

Jazyk
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český
Český

Přijímací zkouška je písemná, a to z matematiky, pokud není děkanem fakulty
prominuta.
Okruhy příkladů k přijímací zkoušce z matematiky jsou zveřejněny
na webovém portálu fakulty a budou také uchazečům zaslány
spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce.
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VYSOKÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
www. vstecb.cz
Okružní 10, 370 01 České Budějovice
vstecb@vstecb.cz
tel: 387 842 144, fax: 387 842 145
Typ školy: veřejná vysoká škola
Realizované studijní programy:
Ekonomika a management
(obor Ekonomika podniku)
Doba studia: 3 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Detašované pracoviště Stavební fakulty
ČVUT Praha:
Stavební inženýrství
Doba studia: 4 roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích • http://www.jcu.cz
Veřejná vysoká škola univerzitního typu se profiluje jako výzkumná univerzita
s orientací na přírodní, zemědělské a humanitní vědy. Špičková vědecká pracoviště
úzce spolupracují s ústavy Akademie věd ČR.

Adresa:
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích,
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
El. přihl.: ANO
Telefon:
+420 389 031 111
E-mail: www.af.czu.cz
www: www.jcu.cz

Fakulty:

Nabízíme:

• ekonomická
• filozofická
• pedagogická
• přírodovědecká
• teologická
• zdravotně sociální
• zemědělská

• 190 bakalářských, magisterských a doktorských
studijních oborů v prezenční i kombinované formě
studia
• vybrané studijní programy v angličtině a němčině
• studijní pobyty v zahraničí
• nové studijní obory odpovídající potřebám na trhu
práce

Vysokoškolské ústavy:

Poskytneme:

• ústav fyzikální biologie
• výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

ubytování všem studentům a studentkám prvních
ročníků na kolejích v moderně vybaveném
univerzitním kampusu

Absolventi univerzity se dobře uplatňují v praxi.

Slezská univerzita v Opavě – OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY
Název a stupeň vzdělání

Adresa:
Univerzitní
nám. 1934/3
733 40 Karviná
El. přihl.: ANO
Telefon:
596 398 238
E-mail:
studijni@opf.slu.cz
www:
www.opf.slu.cz

Délka

Forma

Ekonomika a management (Bc., Ing.)
3; 2
obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách;
Marketing a management; Firemní finance (jen Bc.); Ekonomika cestovního ruchu (jen Bc.)

prezenční
kombinované

Hospodářská politika a správa (Bc.,Ing.)
obory: Veřejná ekonomika a správa; Sociální management (jen Bc.);
Finance; Evropská integrace; Bankovnictví

3; 2

prezenční
kombinované

Systémové inženýrství a informatika (Bc.,Ing.)
obor: Manažerská informatika

3; 2

prezenční

Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc.)
obor: Hotelnictví

3

prezenční

Ekonomika a management (Ph.D.)
obor: Podniková ekonomika a management (doktorské studium)

3

prezenční
kombinované

Studijní obory Ekonomika podnikání v obchodě a službách a Marketing a management lze studovat formou e-learningu.
Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2008
Více informací naleznete na www.opf.slu.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Více než 1500 studentů v prezenční formě studia v akreditovaných
bakalářských studijních programech:
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání

Adresa:
Tolstého 16
586 01 Jihlava
El. přihl.: ANO
Telefon:
+420 567 141 181
studijní oddělení
E-mail:
studijni@vspj.cz
www:
www.vspj.cz

Délka studia

Ekonomika a management
obor „Finance a řízení“, obor Cestovní ruch“

3,5 roku

Elektrotechnika a informatika
obor „Počítačové systémy“, obor „Aplikovaná informatika“

3 roky

Ošetřovatelství
Porodní asistentka

3 roky

Veřejná vysoká škola – školné se neplatí, absolvent získává titul bakalář (Bc.)
Profesně orientované vzdělání s odbornými praxemi během studia – dobré uplatnění v praxi.
Termíny 1. kola přijímacího řízení:
• uzávěrka přihlášek 15. 4. 2008
• přijímací zkoušky 25. 6. 2008 (obor FŘ), 26. 6. 2008 (obory CR, PS, AI)

Bližší podmínky přijímacího
řízení na www.vspj.cz nebo na
adrese školy
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Ostravská univerzita v Ostravě

5»

Filozofická fakulta
☎ 597 091 800
http://ff.osu.cz
Pedagogická fakulta
☎ 597 092 500
http://pdf.osu.cz

fakult
cest ke vzdělání
Přírodovědecká fakulta
☎ 597 092 108
http://prf.osu.cz
Fakulta umění
☎ 596 632 297
http://fu.osu.cz

Zdravotně sociální fakulta
☎ 597 091 700
http://zsf.osu.cz

www.osu.cz

Aktualizovaný adresář všech VŠ najdete
na www.VysokeSkoly.com
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
El. přihl.: ANO • Telefon: +420 475 282 111
www.ujep.cz

NEDLOUHÁ TRADICE, BOHATÁ NABÍDKA KVALITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
VYUČOVANÝCH NA SEDMI FAKULTÁCH A JEDNOM ÚSTAVU.
Fakulta sociálně ekonomická
Jejím hlavním posláním je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru ve studijních programech Ekonomika a management,
Hospodářská politika a správa a Sociální politika a sociální práce.

Fakulta umění a designu
Fakulta umělecko-průmyslového typu, kde je možné studovat ve 14 ateliérech v širokém spektru odborností od digitálních médií, fotografie
a grafického designu přes textilní a oděvní tvorbu, sklo, přírodní materiály, až po design keramiky, interiéru či produktový design.

Fakulta výrobních technologií a managementu
Připravuje technicko-ekonomické pracovníky ve studijních programech Strojírenská technologie a Strojírenství, podílí se také na přípravě budoucích
učitelů v oboru Technická výchova. Fakulta nabízí též doktorské studium.

Fakulta životních prostředí
Zaměřuje se na výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Studenti studují v oborech Ochrana životního prostředí,
Vodní hospodářství a Odpadové hospodářství.

Filozofická fakulta
Zaměřuje se na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech s tím, že podporuje původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet
podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání. Nabízí bakalářské a navazující magisterské odborné i učitelské studium v humanitních
a společensko-vědních oborech. Fakulta nabízí též doktorské studium.

Pedagogická fakulta
Je největší fakultou univerzity, kde profesní přípravu studentů pro jejich budoucí učitelské uplatnění zajišťuje 11 vědecko-pedagogických pracovišť
a 4 odborná centra. Fakulta nabízí taktéž bakalářská odborná studia a doktorské studium.

Přírodovědecká fakulta
Zajišťuje výuku a rozvoj poznání jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy
v přírodovědných oborech. Na fakultě je možné studovat v doktorském studiu.

Ústav zdravotnických studií
Studium v oborech Porodní asistentka, Fyzioterapie, Ergoterapie a Všeobecná sestra umožňuje získat
způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče.

PŘIPOJTE SE K OSTATNÍM 10 250 STUDENTŮM UNIVERZITY!
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Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Adresa: Technická 2, 166 27 Praha 6 • El. přihl.: ANO • Telefon: 224 352 026
E-mail: kutinova@fel.cvut.cz • www: www.fel.cvut.cz
Vychováváme vysokoškolské odborníky v oblasti:
Elektrotechniky • Energetiky • Informatiky • Automatizace • Sdělovací techniky a Výpočetní techniky
Bakalářské studijní programy:
Elektrotechnika a informatika
Obory:
• Elektronika a sdělovací technika
• Kybernetika a měření
• Silnoproudá elektrotechnika
• Výpočetní technika
Softwarové technologie
a management
Obory:
• Softwarové inženýrství
• Web a multimedia
• Manažerská informatika
• Inteligentní systémy

Přijímací řízení:
Zdeňka Kutinová
224 352 026
kutinova@fel.cvut.cz
Informace pro zájemce
o studium:
Otakar Vlček
224 352 360,
vlcek@fel.cvut.cz
Přihlášku můžete zaslat
do 31. března 2008.
www.prihlaska.cvut.cz

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jindřichův Hradec
Chcete si zajistit uplatnění po vysoké škole? Studujte u nás!!! Fakulta managementu
VŠE nabízí prezenční, kombinovanou i mimořádnou formu studia
3leté bakalářské studium v oboru „Management”

Adresa:
Fakulta managementu
VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
El. přihl.: NE
Telefon:
+420 384 417 200
E-mail:
info@fm.vse.cz
jirkova@fm.vse.cz
www:
http://www.fm.vse.cz

2leté magisterské navazující studium v oboru „Management“ se zaměřením na:
• Management podnikatelské sféry
• Management veřejného sektoru
• Management zdravotnických služeb
• Management informací
3leté doktorské studium v oboru „Management“
V rámci celoživotního vzdělávání Fakulta managementu nabízí v letním
semestru 2007/08 MIMOŘÁDNÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ a MAGISTERSKÉ,
přípravu k přijímacím zkouškám, kurzy pro veřejnost, kurzy na míru pro
podnikové týmy aj.
Termíny odevzdání přihlášek k řádnému studiu:
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: 28.2.2008
MAGISTERSKÉ STUDIUM: 25.4.2008

Vysoké učení technické v Brně
Už jste si vybrali? Zkuste VUT v Brně!
Česká republika pociťuje čím dál větší nedostatek absolventů technických oborů.
Absolventi Vysokého učení technického v Brně proto bez problémů nacházejí zaměstnání
s perspektivou rychlé profesní kariéry u českých i špičkových zahraničních firem.
Jejich mzdové ohodnocení převyšuje průměr platů, kterých dosahují absolventi jiných vysokých
škol.
Adresa:
Antonínská 548/1
601 90 Brno
El. přihl.: ANO
Telefon:
+420 54114 1111
E-mail:
vut@vutbr.cz
www:
www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je jednou z největších vysokých škol v České republice. Studuje na něm více
než 22 000 studentů. VUT má osm fakult: Fakultu strojního inženýrství, Fakultu stavební, Fakultu elektrotechniky
a komunikačních technologií, Fakultu informačních technologií, Fakultu chemickou, Fakultu podnikatelskou,
Fakultu architektury a Fakultu výtvarných umění. Bližší informace o jednotlivých studijních oborech najdeš na
www.vutbr.cz. Prioritou VUT je internacionalizace. Stovky studentů VUT tak vystudovaly jeden nebo více semestrů
na desítkách univerzit v Evropě nebo zámoří.
Cílem VUT je uplatnit získané znalosti v praxi. Výzkumná činnost se soustřeďuje
kolem domácích i zahraničních projektů, programů, grantů a výzkumných center.
VUT má dostatek míst pro studenty na kolejích – téměř každý zájemce tak dostane
kvalitní ubytování. Samozřejmostí je stravování v četných menzách. Bohaté jsou
i možnosti sportovních aktivit.

Vysoká škola

ELITNÍCH JEDNOTEK

NEJLEPŠÍ STUDUJÍ ZDARMA

VYSOKÁ ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA IT.
ŠKOLA, KTERÁ TI K NĚČEMU BUDE.
Otevřené obory bakalářského studia
I Management ICT projektů
I Informační technologie
I Ekonomika a management
www.unicorncollege.cz
Pa r t n e ř i š ko l y

IT

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL V
Praha
Akademie múzických umění v Praze (AMU)
www.amu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
www.avu.cz
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ)
www.aavs.cz
Bankovní institut vysoká škola a.s. (BIVŠ)
www.bivs.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
www.czu.cz
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
www.cvut.cz
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. (LA) www.lit-akad.cz
Mezinárodní baptistický teologický seminář (EBF)
www.ibts.eu
Policejní akademie České Republiky (PAČR)
www.polac.cz
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS)
www.viap.cz
Cevro Institut, o.p.s. (CEVRO)
www.vsci.cz
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)
www.svses.cz
University of New York in Prague (UNYP)
www.unyp.cz
Unicorn College, s.r.o. (UC)
www.unicorncollege.cz
Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o. (UJAK)
www.ujak.cz
Univerzity of Northern Virginia Prague
www.unva.cz
Univerzita Karlova v Praze (UK)
www.cuni.cz
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP)
www.vsap.cz
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)
www.vscrhl.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
www.vse.cz
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)
www.vsem.cz
Vysoká škola ﬁnanční a správní, o.p.s. (VŠFS)
www.vsfs.cz
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)
www.vsh.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
www.vscht.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 obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)
www.vso-praha.eu
Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR)
www.vsrr.cz
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (VŠTVS PALESTRA)
www.palestra.cz
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)
www.vsup.cz
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)
www.mup.cz
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ)
www.vszdrav.cz
Vzdělávací institut Franka Dysona, s.r.o.
www.fdyson.cz

Litvínov
Most

Karlovy Vary

Plzeň

Brno
Akademie STING, o.p.s.
B. I. B. S., a. s. Brno International Business School
Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( JAMU)
Masarykova univerzita v Brně ( MU)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU)
NEWTON College (NC)
Rašínova vysoká škola (RAVYS)
Univerzita obrany v Brně (UO)
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU BRNO)
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. (VSOH)
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (VŠKE Brno)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)

www.sting.cz
www.bibs.cz
www.jamu.cz
www.muni.cz
www.mendelu.cz
www.newtoncollege.cz
www.ravys.cz
www.unob.cz
www.vfu.cz
www.hotskolabrno.cz
www.vske.cz
www.vutbr.cz

Jihočeský kraj
České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o.
Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. (VŠERS)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
Písek
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAP)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – pobočka v Písku
Sezimovo Ústí
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) – pobočka Sezimovo Ústí

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

www.vskv.cz

Královehradecký kraj
Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Trutnov
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – pobočka Trutnov

www.uhk.cz
www.czu.cz

Liberecký kraj
www.jcu.cz
www.vscb.cz
www.vsers.cz
www.vstecb.cz
www.ﬁlmovka.cz
www.czu.cz

Jihomoravský kraj
Znojmo
Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o. (SVŠE)

Karlovarský kraj

Liberec
Technická univerzita v Liberci (TUL)

www.tul.cz

Moravskoslezský kraj
Opava
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Ostrava
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP)

www.slu.cz
www.osu.cz
www.vsb.cz
www.vsp.cz

Zlínský kraj
www.svse.cz

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

www.edukomplex.cz

V ČESKÉ REPUBLICE
Liberec
Ústí nad Labem
Trutnov
Mladá Boleslav

Hradec Králové

Kladno

Praha

Kolín

Pardubice
Chrudim

Opava
Ostrava

Olomouc
Přerov
Jihlava

Písek

Kroměříž
Zlín

Sezimovo Ústí
Třebíč

Brno

Jindřichův Hradec

Kunovice

České
Budějovice
Znojmo

Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Kroměříž
Univerzita Palackého v Olomouci – pobočka Kroměříž

www.utb.cz

Mladá Boleslav
ŠKODA AUTO a.s. – Vysoká škola (ŠAVŠ)

www.upol.cz

Plzeňský kraj

Vysočina
Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VSP J)
Třebíč
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ)

www.vspj.cz
www.zmvs.cz

Ústecký kraj
Most
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) – pobočka Most
Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Litvínov
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) – pobočka Litvínov

www.vscht.cz
www.ujep.cz
www.czu.cz

Středočeský kraj
Kladno
Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. (SVI)
www.svikladno.cz
Kolín
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd (VŠPSV) www.vspsv.cz

Plzeň
Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠPL)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

www.savs.cz

www.vsplzen.cz
www.zcu.cz

Pardubický kraj
Pardubice
Univerzita Pardubice (UPa)
Chrudim
České vysoké učení technické v Praze – pobočka Chrudim

www.upce.cz
www.cvut.cz

Olomoucký kraj
Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Přerov
Vysoká škola logistiky (VŠL)

www.mvso.cz
www.upol.cz
www.vslg.cz

Vzdělávací agentura AMOS
nabízí vše k úspěšným přijímacím zkouškám na VŠ: intenzivní přípravné kurzy v Praze a v Brně, největší nabídku učebnic
a odborné literatury, informace o VŠ, poradenství zdarma
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Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Adresa: Ovenecká 9/830, 170 00 Praha 7
El. přihl.: ANO • Telefon: +420 233 074 577
E-mail: info@bivs.cz • www.bivs.cz
Po mnohaleté zkušenosti s výukou základů evropské integrace
a společného trhu na magisterských oborech BIVŠ zahajuje výuku na
samostatném studijním oboru bakalářského stupně studia.
EU je zatím největší seskupení demokratických států na světě představující současně
jednotný ekonomický blok se společným trhem bez hranic, společnou obchodní a stále
zřetelněji zahraniční a bezpečnostní politikou navenek. Seskupení, jež bude mít v krátké
době téměř 500 milionů obyvatel, podporuje společným úsilím transformaci členských
států, aby se i v podmínkách globalizace zajistil rychlý, ale udržitelný rozvoj ekonomiky
a maximální zaměstnanost.
S tak velkým partnerem, jako je EU, musejí počítat i největší mocnosti světa. Tato
skutečnost a fakt, že se EU podílí cca 51 % na veškeré rozvojové pomoci pro chudé země
třetího světa, může usnadnit šíření základních evropských hodnot – demokracie, úcty
k menšinám, solidarity. EU je skupinou samostatných států, které ve vlastním zájmu
převedly na společnou působnost řešení mnohých problémů, které by jinak členské státy
nemohly vyřešit vůbec, nebo méně efektivně.
Specifickým přínosem členství ČR v EU podle finančního výhledu 2007–2013 je
skutečnost, že v rámci uplatnění zásady solidarity je možné čerpat z jednotlivých
fondů cca 774 mld. Kč. Samozřejmě bez odečtení příspěvků do EU, které budou
v tomto období cca 1/10–1/11 možných dotací. Dotace jsou podmíněny kvalitními
projekty, v širším kontextu plným uplatněním závazných pravidel, přijatých Českou
republikou jako každým jiným členským státem ještě před přijetím. Je proto důležité
disponovat znalostmi z práce na úpravě pravidel EU, podloženými potřebnými
teoretickým základem.
Cílem studia oboru Veřejná správa a Evropská unie je příprava odborníků
na výkon funkcí ve státní správě, nebo veřejné správě na úrovni nižších územních
jednotek, a to zejména ve vztahu k EU. Jelikož profesně odpovídá funkci
„administrátora“ v nomenklatuře evropských institucí, může se absolvent rovněž
ucházet o práci v orgánech EU.
Absolvent studijního oboru je pracovníkem, který během studia nabyl dostatečné
znalosti v oblasti veřejné správy ČR a v EU. Díky jazykovým znalostem bude schopen
po absolvování výběrových řízení zastávat správní i ekonomické funkce, na něž je
požadován bakalářský stupeň vzdělání a předpokládána práce v cizím jazyce. V praxi
bude část absolventů schopna – dle úrovně jazykových znalostí – podílet se přímo
na projednávání návrhů v rámci rozvoje acquis communautaire.
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Jak financovat studium na vysoké škole
Studium na vysoké škole značně zatíží rodinný rozpočet. Vydávají se peníze na školné (v případě
soukromých VŠ), na ubytování, stravné, na skripta… Zde nabízíme několik tipů, jak můžete pomoci
rodičům vaše studium finančně podpořit.

Stipendium
Podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách mohou studenti požádat
o tato stipendia:
za dosažení vynikajících studijních výsledků; za vynikající vědeckou, výzkumnou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, přispívající k prohloubení znalostí;
v případě tíživé sociální situace studenta;
v ostatních zvláštních případech.
O přidělení sociálního stipendia nerozhoduje typ studia či vysoké školy,
ale pouze sociální situace rodiny. O příspěvek mohou požádat ti studenti, kde
příjem rodiny nedosahuje stanovený
násobek životního minima. Přidělení prospěchového stipendia je zcela
v kompetenci školy. Základní podmín-

kou pro přidělení je prospěch, kdy průměr známek nesmí překročit hranici
pohybující se těsně nad 1,0, dosáhnou
na něj tedy většinou jen skuteční premianti.
O poskytnutí ubytovacího stipendia
také rozhoduje škola a stipendium
činí jen několik stokorun měsíčně.

Bankovní úvěr
Banky mají pro studenty připraveny celou řadu speciálních produktů od kontokorentních úvěrů až po studentské půjčky. Více se dozvíte v každé bance nebo na
nějakém internetovém bankovním portále, my jsme pro vás připravili podrobné informace o úvěrech pro studenty na
portále www. KamPoMaturite.cz.

Přivýdělek vlastní prací
Student může, tak jako každý jiný občan,
pracovat buď jako zaměstnanec na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o provedení
činnosti, anebo na základě živnostenského oprávnění jako osoba samostatně
výdělečně činná. V případě jakéhokoliv pracovního poměru doporučujeme,
abyste podepsali u zaměstnavatele tzv.
Prohlášení, na jehož základě vám bude
započítána sleva na dani. Bližší informace poskytne účetní zaměstnavatele.
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Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
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
Adresa:
Estonská 500
101 00 Praha 10
El. přihl.: ANO
Telefon: +420 210 088 800
E-mail: info@vsfs.cz
www: www.vsfs.cz
Studijní střediska:
Praha 5, tel: +420 257 325 511
Kladno, tel: +420 312 242 187
Most, tel: +420 476 707 722

Bakalářské obory:

Navazující magisterské obory:

(6 semestrů, forma: prezenční i kombinovaná,
titul: Bc. )
Aplikovaná informatika, Finance a finanční
služby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví
Řízení podniku a podnikové finance, Veřejná
správa

(4 semestry, forma: prezenční i kombinovaná,
titul: Ing.)
Aplikovaná informatika, Finance a finanční
služby, Pojišťovnictví, Řízení podniku
a podnikové finance, Veřejná správa

Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející soukromou vysokou školou v České republice, působíme v Praze,
Mostě a Kladně. Ve spolupráci se City University of Seattle dále nabízíme a organizujeme celosvětově uznávané
manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Spolu s dalšími vzdělávacími produkty tak vytváříme pevné základy
Vašeho celoživotního vzdělávání.
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Adresa: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
El. přihl.: ANO • Telefon: +420 251 512 231, +420 800 555 808
E-mail: vsmie@vsmie.cz • www.vsmie.cz
VŠMIE je soukromá vysoká škola, která byla založena v roce 2001.
Ve svém podtitulku máme 3 slova, kterým věříme:
VZDĚLÁNÍ, PARTNERSTVÍ, ÚSPĚCH.
O škole
Specializujeme se na vědní obory a oblasti podnikání a informatiky, ve kterých
nás mnozí považují za nejlepší.
Nabízíme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky a ekonomiky,
a to formou denního (prezenčního) i dálkového (kombinovaného) studia.
Nabízíme bakalářské studium ve standardní délce tří let v oborech Aplikovaná
informatika a Manažerská ekonomika. Oba obory jsou zaměřeny na
informatiku a ekonomiku, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto
dvou oblastí.
Informace o možnostech studia
Bakalářské studijní obory:
1. Aplikovaná informatika – Management ICT
2. Aplikovaná informatika – Informační technologie
3. Manažerská ekonomika
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Doporučená délka studia:
Prezenční: 3 roky (6. semestrů)
Kombinovaná: 3,5 roku (7. semestrů)
Školné:
Prezenční: od 26 665,– Kč/semestr
Kombinovaná: od 21 665,– Kč/semestr
(K financování studia lze díky spolupráci s KB využít
studentský úvěr
Gaudeamus)
Přijímací pohovory:
U přijímacího pohovoru se zjišťuje:
– zájem o studium
– úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru
– kvalita komunikačních dovedností

Naši studenti získávají
tento Tablet PC pro
výuku za cenu
od

99,– Kč

Klíčová témata v oborech studia:
Aplikovaná informatika – management ICT:
• Řízení podniku v informační společnosti
• Business analýza
• Projektové řízení
• Doménové a business modelování, UML
• Systémy e-CRM, ERP
Aplikovaná informatika – Informační
technologie:
• Metodiky vývoje a implementace software, UML
• Programovací jazyky: Java, C++, C#
• Softwarové platformy: .NET, J2EE, J2SE
• Databázové platformy: Oracle, MS SQL
• Počítačové sítě: Internet, TCP/IP, LAN, WAN
• Správa serverů: Windows, Linux
Manažerská ekonomika:
• Základní propočty efektivnosti podnikových
činností
• Finanční a nákladové účetnictví – zjišťování a vyhodnocování ekonomických informací v podniku
• Controlling – metody zjišťování a odstraňování
rezerv
• Marketing – zásady úspěšného prodeje a komunikace firmy na trhu
• Podnikání na Internetu – e-shopy, elektronické
bankovnictví, internetový marketing
• Řízení inovací v podniku

Přijímáme bez přijímacích testů!

Partneři školy:

Cleverlance je nejrychleji rostoucí
dodavatel IT služeb a otevřených,
vícevrstvých řešení, poskytující komplexní
řešení pro implementaci a údržbu
finančních, telekomunikačních
a eGovernment systémů.

Společnost HP je výhradním dodavatelem
PC tabletů a zároveň partnerem v oblasti
náboru absolventů do praxe.

Díky spolupráci s KB je studium na naší
vysoké škole dostupné opravdu každému.

MS IT Academy Program nám poskytuje
podporu při výuce informačních
a komunikačních technologií.

Společnost CISCO zaštiťuje výuku
v předmětech o počítačových sítích včetně
mezinárodně uznávané certifikace CCNA.
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CEVRO Institut, o.p.s.
Adresa: Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
El. přihl.: NE • Telefon: +420 221 506 707
E-mail: info@vsci.cz • www.cevroinstitut.cz
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu zaměřená na studium atraktivních
společenskovědních disciplín s praktickým využitím v oblasti veřejného života.

S naší pomocí můžete být, čím chcete!
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Veřejná správa (Bc.)
bakalářské
Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
bakalářské

Délka
3 roky

Forma
prezenční / kombinovaná

Jazyk
Český

3 roky

prezenční / kombinovaná

Český

Vysoká škola CEVRO Institut v akademickém roce 2008/9 otevírá tříleté bakalářské studium v atraktivních oborech Veřejná správa a Politologie
a mezinárodní vztahy. A to v prezenční i kombinované formě, vhodné pro studium při zaměstnání.
Studium zajišťuje renomovaný pedagogický sbor v čele s prvním profesorem politologie na Univerzitě Karlově Miroslavem Novákem a bývalým
děkanem Právnické fakulty UK profesorem Dušanem Hendrychem.
Studiu slouží moderně vybavené učebny Měšťanské besedy, umístěné přímo v centru Prahy. Škola nabízí počítačové učebny
a kvalitně zásobenou knihovnu, účast na domácích a zahraničních stážích a konferencích i kontakt s domácími a mezinárodními politickými institucemi.
Řídíme se individuálním klientským přístupem ke každému studentovi.
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, diplomacii či jako političtí poradci a konzultanti.
Navštivte dny otevřených dveří, které se konají 6. 2., 5. 3., 2. 4., 14. 5., 5. 6. a 18. 6. 2008 od 16:00 hodin.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel. 221 506 707.

Vysoká škola NEWTON College
Adresa: NEWTON College, a.s., třída Generála Píky 7, 613 00 Brno
El. přihl.: ANO • Telefon: +420 545 124 620
E-mail: studijni@newtoncollege.cz • www.newtoncollege.cz
Vysoká škola NEWTON College nabízí svým studentům bakalářské vzdělání v oblasti podnikání a managementu.
Posláním NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi a dovednostmi nezbytnými
pro úspěšný výkon manažerské praxe.
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Globální podnikání a management
bakalářské
Management mezinárodních institucí a veřejné správy
bakalářské
Management se zaměřením na psychologii
bakalářské

Délka
3 roky

Forma
prezenční a kombinovaná

Jazyk
Český

3 roky

prezenční a kombinovaná

Český

3 roky

prezenční

Český

Obsah studia je podle studijních oborů zaměřen na znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, managementu, marketingu,
filozofie, psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie a dalších.
Metody výuky vycházejí z metod vzdělávání a výcviku aktivních manažerů a odpovídají způsobům, kterými manažeři získávají
teoretické poznatky a praktické dovednosti.
Kombinovaná forma studia je přizpůsobena časovým možnostem studentů, výuka probíhá 3x za semestr v rámci třiapůldenních
soustředění od čtvrtka do neděle. Z toho důvodu je určena zejména pro zaměstnance, podnikatele, studenty jiných vysokých
škol, apod.
Přijímací řízení se skládá z přihlášení ke studiu, přijímacího rozhovoru a uzavření smlouvy o studiu. Přijímací rozhovor neověřuje znalosti, ale zaměřuje se
na motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného oboru. Probíhá v termínech od března do září a účast na něm je bezplatná.
Studijní praxe jsou součástí studijních plánů všech oborů. Smyslem praxí je umožnit studentům aplikovat znalosti, získat praktické zkušenosti v reálném
firemním prostředí a navázat užitečné kontakty. Absolvent získává školou vydaný certifikát o realizovaných praxích během studia.
NEWTON College nabízí studentům možnost absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách, např. ve Španělsku, Turecku, Slovinsku, Francii,
Estonsku, Polsku nebo Portugalsku.
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Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.
Adresa: Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
El. přihl.: NE • Telefon: +420 272 773 045
E-mail: lit-akad@lit-akad.cz • www.lit-akad.cz

A

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) vznikla v dubnu 2000 a je jedinou soukromou
vysokou školou v České republice nabízející vzdělání v uměleckých, humanitně zaměřených magisterských
oborech. Obsahem výuky je vzdělávání a výchova tvůrčích pracovníků, schopných týmové a individuální práce
v oblasti literární a mediální kultury.
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Tvůrčí psaní a publicistika
bakalářské
Komunikace v médiích
bakalářské
Tvůrčí psaní
navazující magisterské
Redakční práce
navazující magisterské
Mediální komunikace
navazující magisterské

Délka
3 roky

Forma
prezenční + kombinovaná

Jazyk
Český

3 roky

prezenční

Český

2 roky

prezenční

Český

2 roky

prezenční

Český

2 roky

prezenční

Český

Uplatnění absolventů je široké – tisk, televize, film, reklama, rozhlas, divadla a další média.
Nový obor: KOMUNIKACE V MÉDIÍCH
Posluchač studijního oboru Komunikace v médiích je veden k praktické znalosti mediálního trhu a jeho principu. Studium poskytuje posluchači komplexní
teoretické znalosti, a zároveň ho seznamuje s prakticky používanými metodami a postupy v mediálním provozu, které si posluchač v průběhu studia
osvojuje: příprava mediální nebo reklamní kampaně, realizace průzkumu veřejného mínění, editorská práce v nakladatelství či vydavatelství, moderování
diskusí a interview, správa webových stránek apod. Studijní obor neopomíjí ani základy řízení a strategie v médiích. S tímto zázemím může absolvent
vykonávat povolání dramaturga, redaktora, pracovníka agentury pro výzkum veřejného mínění, moderátora či člena týmu programového ředitele např.
hudebního či filmového festivalu atp., a úroveň těchto dovedností a znalostí odpovídá požadavkům pro výkon manažerských funkcí nižšího a středního
mediálního managementu v oblasti komerčních médií, ve státní nebo veřejnoprávní sféře.

SVI Kladno – Středoškolský vysokoškolský institut, s.r.o.
Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně na adrese SVI, s. r. o., C. Boudy 1444,
272 02 Kladno.
Není vyžadováno lékařské potvrzení. Na základě podané přihlášky obdrží uchazeč
pozvánku pouze k přijímacímu pohovoru organizačního charakteru.
OBORY STUDIA

Adresa:
C. Boudy 1444,
272 02 Kladno,
pobočka Karlovy Vary
– Bohatice,
U Trati 70/9, 360 04
El. přihl.: NE
Telefon:
+420 312 663 822,
+420 312 664 784
E-mail:
studijni@svikladno.cz
www:
www.svikladno.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání
Podniková ekonomika a management (Bc.)
bakalářské
Marketing (Bc.)
bakalářské
Ekonomika a management obchodu (Bc.)
bakalářské

Délka
3 roky

Forma
prezenční

Jazyk
Český

3 roky

prezenční

Český

3 roky

prezenční

Český

Jsme školou kladenského regionu s pobočkou v regionu karlovarském.
• Standardní délka studia je 3 roky. Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia.
Pro absolventy VOŠ a absolventy středních škol a gymnázií nově otevřeno studijní a konzultační středisko
Praha 9-Prosek, Kytlická 757
• 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. Současně s diplomem o státní
závěrečné zkoušce je studentům vydáván Suplement diploma/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.
• Studium je řádně zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
Absolventi získávají titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděný před jménem).
• Škola získala od Evropské komise Erasmus University Charter dohodu, která škole otevřela přístup do celé škály
evropských programů a výměnných studentských aktivit.
• Studenti, bydlící mimo okres Kladno nebo Karlovy Vary, mají možnost požádat o ubytovací stipendium.
• Dopravní spojení – zastávky autobusů přímo před školou.
• Velmi přijatelné školné – 19 000,- Kč za semestr (možnost požádat o splátkový kalendář).
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Rozšiøte øady našich
úspìšných absolventù!
Bakaláøské studijní obory:

Mezinárodní ekonomika a právo,
Management organizací,
Úèetnictví,
Bezpeènostní management.
Prezenèní a kombinovaná forma.
Pøijímací øízení bez zkoušek - profesnì
orientovaný pohovor.
Jednoroèní specializaèní kurzy:
Management organizací, Úèetnictví,
Podnikání v podmínkách Evropské unie.

www.svses.cz
Bc.

Dny otevøených dveøí
13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. a 25. 6. 2008
od 14:00 do 17:00 hodin

9. a 23. 7., 6. a 20. 8. 2008
od 10:00 do 14:00 hodin

Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8
tel.: 284840027, 284841027, tel./fax: 284841196

Bakalářské studium
●
●
●
●
●
●

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

Navazující magisterské studium
●
●
●
●
●

Aplikovaná informatika
Finance a finanční služby
Pojišťovnictví
Řízení podniku a podnikové finance
Veřejná správa

Praha • Most • Kladno

www.vsfs.cz

Dny otevřených dveří každý druhý čtvrtek v měsíci od 14 do 18 hodin.
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Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., Praha, The New Anglo-American College in Prague
Studium v angličtině vám otevře dveře do světa. U nás můžete studovat ekonomiku
a management, humanitní a sociální vědy, srovnávací právo a mezinárodní vztahy a diplomacii.
V mezinárodním prostředí s individuálním přístupem získáte znalosti a dovednosti, které vám
pomohou při budování vaší kariéry.

Adresa:
Lázeňská 4
118 00 Praha 1 – Malá Strana
El. přihl.: ANO
Telefon: +420 257 530 202
E-mail: admissions@aac.edu
www: www.aac.edu
Dny otevřených dveří:
22. 2., 18. 4., 25. 6., 14. 8.,
12. 9. 2008

Bakalářské obory akreditované MŠMT:
BA in Business Administration – BA in Politics & Society – BA in Humanities, Society & Culture – BA in International
Relations
Bakalářský obor validovaný The University of Wales:
BA (Hons.) in Comparative Law
Magisterské navazující programy akreditované MŠMT:
MA in Public Policy – MA in Humanities – MA in International Relations & Diplomacy
BA in Business Administration můžete studovat také v našem víkendovém programu.
MBA – ve spolupráci s Chapman University, USA
Tento 18-měsíční MBA program začíná v září 2008 a probíhá ve víkendové
formě po dobu 18 měsíců.
Pro zájemce o studium, kteří potřebují zlepšit své jazykové dovednosti,
máme připravený intenzivní kurz angličtiny.
Studium je možné zahájit na podzim i na jaře.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
OBORY STUDIA

Adresa:
Roháčova 63,
130 00 Praha 3
El. přihl.: NE
Telefon:
+420 267 199 010–014
E-mail: ujak@ujak.cz
www:
www.ujak.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání
Vzdělávání dospělých (Bc.)
Bakalářské
Speciální pedagogika – vychovatelství (Bc.)
Bakalářské
Sociální a masová komunikace (Bc.)
Bakalářské
Evropská hospodářskosprávní studia (Bc.)
Bakalářské
Management cestovního ruchu (Bc.)
Bakalářské
Andragogika (Mgr.)
Navazující magisterské
Speciální pedagogika (Mgr.)
Navazující magisterské
Speciální pedagogika – učitelství (Mgr.)
Navazující magisterské
Sociální a masová komunikace (Mgr.)
Navazující magisterské
Evropská hospodářskosprávní studia (Ing.)
Navazující magisterské
Speciální pedagogika (Ph.D.)

Délka
3 roky

Forma
prezenční + kombinovaná

Jazyk
Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

2 roky

prezenční + kombinovaná

Český

3 roky

samostatné studium

Český

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je vysokou školou univerzitního typu. Je v současné době s více jak
6000 studenty bakalářských a magisterských programů největší soukromou vysokou školou v ČR. Nabízí též
doktorské studium k získání titulu Ph.D. UJAK se orientuje především na společenskovědní obory, zvl. pedagogického a psychologického charakteru. Nově nabízíme též MBA program – Rozvoj lidských zdrojů a Evropská unie.
Informace o studiu na UJAK:
Termín podání přihlášek:
– 31. březen 2008
– náhradní termín: 31. srpen 2008

Přijímací řízení:
– na základě předložené přihlášky ke studiu a dokumentů o předchozím studiu
– administrativní poplatek: 500,– Kč

Administrativní poplatek zasílejte složenkou typu A na účet Univerzity Jana Amose Komenského
č. 1943622379/0800. 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.
K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení (Bc. studium) nebo diplom a vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce (Mgr. studium).
Při osobní návštěvě možnost vzít s sebou originální doklady o absolvování předchozího studia.
Cena studia za jeden semestr: Bakalářské obory: 24.000,–, Magisterské obory: 25.000,–, Doktorský obor: 25.000,–
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University of New York in Prague
University of New York in Prague (UNYP) byla založena v roce 1998 ve spolupráci se State University of New York (SUNY)
Empire State College (USA).
Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (BA, BSc,
MA, MBA). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně významnými partnery jsou
renomované La Salle University, National American University (obě 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.

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 Schools of Business (AACSB).

Adresa:
Legerova 72, Praha 2
E-mail: study@unyp.cz
www.unyp.cz

Výhody studia na UNYP:

Dny otevřených dveří:
2008: 16. 1., 23. 2., 19. 3.
vždy mezi 17:00 – 19:00

•
•
•
•
•
•
•
•

Absolvent spolu s českým bakalářským diplomem získává i diplom prestižní zahraniční univerzity
Individuální přístup a moderní výukové metody kladoucí důraz na rozvoj kritického myšlení
Úzké propojení výuky s praxí; spolupráce s firmami
Osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální úrovni
Multikulturní prostředí
Možnost přestupu na partnerskou zahraniční univerzitu
Výhodné postavení na trhu práce
Flexibilita financování školného

V současné době studuje na UNYP přes 600 studentů z více než 60 zemí.
Bakalářský program – prezenční studium, 4-leté
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 College (USA). V oborech Business Administration, International & European Economic Studies a Communication & Mass Media
získá absolvent vedle diplomu z americké university i český bakalářský diplom.
Požadavky na přijetí:
ukončené středoškolské vzdělání a dostatečná znalost anglického jazyka

Bakalářský program – prezenční a víkendové studium, 3-leté
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

Kde:
Legerova 72, Praha 2
Další informace:
study@unyp.cz
www.unyp.cz
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v Praze

Britské univerzitní vzdělání

>> první dva roky bakalářského studia na Prague College
> závěrečný rok na více než 60-ti univerzitách v Anglii
> nebo závěrečný v Praze na Prague College
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Adresa:
Hudcova 78,
612 00 Brno
Telefon:
541 632 517,
541 241 624
E-mail:
info@ravys.cz
www.ravys.cz

Chcete studovat současně právo
a ekonomiku? Jediná škola v České
republice nabízí 3-leté bakalářské
studium v programu Ekonomika
a insolvence, obor Krizový management.
Dny otevřených dveří:
kdykoliv dle dohody
Termín podání přihlášky:
1. 6. 2008
Termín přijímacích zkoušek:
19. 6. a 25. 6. 2008
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Aktualita

Poznatky o postavení vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva na trhu práce ukazují, že ve všech sledovaných rozvinutých evropských zemí jsou v současnosti vysokoškoláci
oproti celé populaci o 44 % méně ohroženi nezaměstnaností, vykonávají o 29 % kvalifikovanější práci a mají o 40 % vyšší mzdy oproti
lidem s nižším dosaženým vzděláním. Souhrnný index postavení
vysokoškoláků v zemích EU je v rámci celé populace na pracovním
trhu zvýhodňuje o 37 %. V České republice jsou však vysokoškoláci
ohroženi nezaměstnaností o téměř 70 % méně než ostatní populace, vykonávají o téměř 40 % kvalifikovanější práci a mají o víc jak 60 %
vyšší mzdu. Jak je vidět, mohou našim absolventům v jiných zemích
závidět. Čeští vysokoškolsky vzdělaní pracovníci se totiž stále těší výhodám, které jsou již v západní Evropě ojedinělé. Dostali se na vrchol,
na kterém ale, vzhledem k růstu počtu nových vysokoškoláků, se neudrží nadlouho.
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Výhody studia na VOŠ
Maturanti, kteří nechtějí studovat na vysoké škole anebo se na ni z jakéhokoliv
důvodu nedostali, mají možnost dále si
zvyšovat své vzdělání na některé z mnoha
vyšších odborných škol.
Vyšší odborné studium nabízí ucelenou
praktickou kvalifikaci a připraví studenta
na rychlé zapracování v budoucím pracovním procesu. Naprostou samozřejmostí je zdokonalení se v alespoň jednom
cizím jazyku a výuka výpočetní techniky.
Hlavním odlišením VOŠ od VŠ je zejména délka studia a větší sepětí teorie s pra-

xí. Výrazným prvkem je těsné propojení
výuky s praktickou činností, přičemž na
většině vyšších odborných škol trvá praxe minimálně jeden semestr. To zaručuje
rychlejší zorientování absolventa při nástupu do zaměstnání, schopnost v co nejkratší době se adaptovat na nové pracovní
prostředí a řešit zadané úkoly. Právě praxe
je nespornou předností oproti vysokým
školám. Nezanedbatelnou výhodou VOŠ
je snazší přijímací řízení a možnost podání přihlášek ke studiu až do konce dubna.
Na studium se dá ovšem dostat i ve 2. či 3.
kole přijímacího řízení, tedy někdy koncem srpna.

Mezi nevýhody patří platba školného,
které se na státních VOŠ pohybuje v rozmezí od 2000 do 6000 korun ročně a na
soukromých je částka ještě podstatně vyšší (10000 až 40000). Určitým handicapem
také může být to, že VOŠ nemají prozatím
takové jméno jako vysoké školy. Nicméně
od roku 1999 vznikají soukromé VŠ, kde
mohou absolventi s titulem DiS studijně
navázat a získat titul Bc již za dva roky.
Vyšší odborné školy si přes své relativní
mládí již získaly poměrně vysokou oblibu
v pomaturitním vzdělávání. Všechny nabízené obory jsou schvalovány Minister■
stvem školství.

Institut informatiky – Vyšší odborná škola, s. r. o.
Adresa: Radlická 591/115, Objekt A5, 158 00 Praha 5–Jinonice
Telefon: +420 257 311 119, +420 603 268 495
E-mail: iivos@iivos.cz • www.iivos.cz

NAPROGRAMUJ SI SVOU BUDOUCNOST
Zajímá tě:
Java, C#, .NET, Web 2.0, SOA, WSDL, Workflow, BPEL, AJAX, XML, XHTML, XSLT, SQL, XQuery …?

STUDUJ U NÁS!
Naše škola připravuje kvalitní ITC odborníky na úrovni vyššího odborného vzdělání.
Nabízíme 3leté denní a 3,5leté dálkové jednooborové studium „Informační technologie“ zakončené absolutoriem. Výuka je zaměřena na získání
znalostí a dovedností v technice a technologii programování, využití databázových nástrojů a prostředků a moderních komunikačních technologií.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a anglického jazyka, podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního
odborného vzdělání.

Školné:
Denní studium 21 900,– Kč za jedno studijní období (semestr)
Dálkové studium 14 900,– Kč za jedno studijní období (semestr)
Škola uděluje vynikajícím studentům prospěchové stipendium ve formě slevy na školném (až 60 %).

Praxe
Institut informatiky klade velký důraz na propojení získaných poznatků s praxí přímo na konkrétních pracovištích. Právě
proto probíhá v letním období třetího ročníku v rámci výuky odborná praxe, zaměřená na přípravu absolventských prací,
jejichž zaměření si student může zvolit podle zájmu.

Absolventi
Naši absolventi jsou v první řadě kvalitními informatiky s bohatými praktickými zkušenostmi. Navíc jsou vybaveni
dostatečnými teoretickými znalostmi z navazujících oborů ekonomie, řízení, práva a angličtiny

Partneři školy:
V roce 2006 získal Institut informatiky grant
společnosti Hewlett-Packard.

V roce 2007 se stal Institut informatiky první
soukromou vyšší odbornou školou, která získala titul
Local Academy CISCO.
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PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
OBORY STUDIA

Adresa:
Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Telefon:
284 680 880
284 681 345
Fax:
284 680 880
E-mail:
pbvos@pbvos.cz
www:
http://www.pbvos.cz

Název oboru
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Sociální pojišťovnictví
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Aplikace výpočetní techniky

Délka
2
3
2
3
3
4
3

Forma
denní
dálková
denní
denní
denní
dálková
dálková

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.
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 Pentium III 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.

SPŠ a Vyšší odborná škola Písek
KMENOVÝ OBOR:
Výpočetní technika a informační technologie
studijní obor č. 26-47-N/006 – Přenos a zpracování informací

Adresa:
Karla Čapka 402,
397 11 Písek
Telefon:
382 214 805-6
Fax:
382 213 249
E-mail:
sps@sps-pi.cz
www:
www.sps-pi.cz

Studium je tříleté denní, zakončené absolutoriem.
Absolventi získávají titul diplomovaný specialista oboru
Přenos a zpracování informací (DiS.).
Termín podání přihlášek:
1. termín 13. 6. 2008, 2. termín 22. 8. 2008
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.
Cílové vědomosti, které studenti během studia získávají, jsou zaměřeny do oblasti informační techniky a technologie, navrhování zavedení a správy počítačových sítí, automatizačních procesů a prostředků, telekomunikačních a radiokomunikačních procesů a prostředků, ale i managementu, marketingu a psychologie. Během studia se vyučuje
rovněž anglický a další cizí 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.
Certifikáty: ECDL, CISCO, CCNA 1 až 4, IT essentials I, II.

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník
OBOR
Název oboru
Zahradní a krajinná tvorba

Adresa:
Na Polabí 411,
276 01 Mělník
Telefon:
+420 315 623 023-5,
+420 602 232 333
E-mail:
pytloun@zas-me.cz
www:
www.zas-me.cz

Délka
3 (4) roky

Forma
Jazyk
Denní (dálkové) Český

Poskytuje maturantům středních škol TŘÍLETÉ DENNÍ
a ČTYŘLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM obor ZAHRADNÍ
A KRAJINNÁ TVORBA ukončené absolutoriem.
Uplatnění: státní správa (funkce v referátech životního prostředí – tvorba, správa a ochrana zeleně v intravilánech sídel i volné urbanizované krajině), podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba),
obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství (výuka v odborných školách); možnost pokračování ve vysokoškolském studiu
Uzávěrka přihlášek: 1. termín – 31. května 2008, 2. termín – 15. srpna 2008
Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy (výsledky za
1. a 2. pololetí a výsledky maturitní zkoušky) a zhodnocení uchazečovy motivace ke studiu. Každý uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii vysvědčení závěrečného ročníku střední školy a maturitního vysvědčení, anebo
předložit originály těchto dokladů, a to nejpozději do 16.6.2008 (pro 1. termín).
Dny otevřených dveří: 12. 3., 16. 4. 2008 (s výstavou studentských projekčních prací)
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Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,
VOŠ, SOŠ, Gymnázium, s. r. o.

Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní
akademie, Kollárova 5, 186 00 Praha 8 – Karlín

Nabízíme studium oborů Diplomatické
služby, Public Relations a Veřejná správa.
Otevíráme také dálkové studium.

Adresa:
Michelská 12,
140 00 Praha 4
Telefon:
241 482 427
E-mail:
info@smvvpraha.cz
www.smvvpraha.cz

Připravujeme specialisty pro zajišťování účinných
forem komunikace v rámci mezinárodního a národního prostředí, v oblasti podnikatelských aktivit a vztahů k veřejnosti. Absolvent je připraven
zastávat funkce v institucích zaměřených na práci
s veřejností, ve veřejné správě, v marketingových
a reklamních společnostech, v mediální sféře, v zahraničních firmách, institucích, na konzulátech.
Dny otevřených dveří:
31. 3. 08 12 – 14 h, 13. 6. 08 10 – 12 h

Vyšší odborná škola sociálně právní Praha

Adresa:
Jahodová 2800/44
106 00 Praha 10
Telefon:
272 661 203
E-mail:
info@vossp.cz
www.vossp.cz

VOŠE a OA je státní škola,
školné činí 3.000,– Kč ročně.
Den otevřených dveří je 29. 1. 2008 v 17:00,
přihlášky do 31. 5. 2008,
přijímačky 23.– 25. 6. 2008
Adresa:
Kollárova 5, 186 00
Praha 8 – Karlín
Telefon:
222333311,
222314469
www.akademie-kollarova.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
stavební

Státní škola-obor

Studijní obory:

SOCIÁLNÍ PRÁCE

36-42-N/001 Železniční stavitelství

3leté denní studium
4leté dálkové studium

36-47-N/002 Ochrana památek a krajiny

Školné: Kč 2.500,00 za školní rok
Vstupní předpoklad: maturita
Absolvent získá titul Diplomovaný specialista v oboru sociální práce
Přihlášky od 1. 2. 2008 do 31. 5. 2008
Bližší informace a přihlášky
na požádání zašleme.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Šumperk

Adresa:
Čs. armády 10,
405 02 Děčín 1
Telefon:
412 516 136,
412 519 099
E-mail:
reditel@stavarnadc.cz
www.stavarnadc.cz

Zaměření:
• správa počítačových systémů
• technické aplikace
• ekonomické aplikace
• komunikace
• elektronické aplikace
• informační systémy ve veřejné správě
Den otevřených dveří: 12. 3. 2008

Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ,
Hradec Králové

Adresa:
Komenského 234,
Hradec Králové, 500 03
Telefon:
495 075 111
Fax:
495 513 485
E-mail:
zshk@zshk.cz
www.zshk.cz

Délka studia – 3 roky denní, 3,5 roku dálkové studium
Školné 3000,– Kč ročně.
Ubytování lze ve vlastním DM.
Podmínkou přijetí je úspěšně vykonaná maturitní
zkouška, termíny, přihlášky a další informace na webových stránky školy.

Ve školním roce 2008/2009 otevíráme tříleté
studium v denní i v dálkové formě v oboru:

obor vzdělání:

26-47/N.. Informační technologie
Vzdělávací program 26-47-N/02
Aplikace výpočetní techniky

Způsob studia je obdobný jako u VŠ systému, absolvent získává titul Dis., titul Bc. lze pokračovat na UJEP
– FVTaM Ú/nL

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

nabízí ve školním roce 2008/2009

Adresa:
Gen. Krátkého 1,
787 29 Šumperk
Telefon:
583 326 111
Fax:
583 213 265
E-mail:
opatovska@vsps-su.cz
www.vsps-su.cz

Studium je denní tříleté, zaměřené na ekonomiku mezinárodního hospodářství. V 1. roč. probíhá klasická
výuka zaměřená na AJ, NJ a ekonomické předměty; ve
2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ nebo
NJ s praxí ve firmě. Absolvent tak získá nejen výbornou
znalost cizích jazyků, ale i odbornou praxi a často i zaměstnání ve stejné firmě, kde v rámci studia pracovali.
Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost AJ a NJ a úspěšně složené přijímací zkoušky.

Adresa:
Poděbradova 842,
537 60 Chrudim IV
Telefon:
469 620 363
Fax:
469 620 207
E-mail:
crzemsk@szes.chrudim.cz
www.szes.chrudim.cz

16-01-N/01
– Správa ochrany životního prostředí
Studium je:
• určeno pro uchazeče s úplným středním nebo úplným
středním odborným vzděláním
• ukončené absolutoriem a získáním titulu diplomovaný
specialista v uvedeném oboru
• určeno zejména pro budoucí odborné pracovníky
ve správě ochrany životního prostředí uplatňující se
v provozu i v administrativě

Veřejně správní akademie – vyšší odborná
škola, s.r.o.

Nabízí pro absolventy středních škol ve
školním roce 2008/2009 vzdělávací programy:

Škola s více než patnáctiletou tradicí nabízí
studium ve společensky žádaných oborech.

Diplomovaná všeobecná sestra – 53-41-N/001
Diplomovaný farmaceutický asistent – 53-43-N/004
Diplomovaný zubní technik – 53-44-N/002

Tříleté denní studium
– roční školné 18 600,– Kč
Čtyřleté dálkové studium
– roční školné 13 800,– Kč

Denní forma, délka studia 3 roky, ukončeno
absolutoriem, profesní titul Dis
Přijímací zkoušky:
1. term. – 18. 6. 08
2. term. – 27. 8. 08
Uzávěrka přihlášek:
1. term. – 31. 5. 08,
2. term. – 15. 8. 08

Adresa:
Filipínského 1,
615 00 Brno
Telefon:
548 213 303
E-mail:
vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola
je ukončena absolutoriem, označení DiS. za
jménem. Studenti nekonají přijímací zkoušku,
účastní se pouze přijímacího řízení.
(Bližší informace www.vsa.cz)
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Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola
DAKOL, o.p.s., 735 72 Petrovice u Karviné 570
Studijní obor:
Podnikatel pro obchod a služby,
kód studia: 66-41-N/001

Studijní obor

Adresa:
Zátopkova 2/100,
Praha 6 – Břevnov,
160 17
Telefon.:
+420 233 017 351,
+420 233 017 315
E-mail:
vos.cstv@cstv.cz
www.cstv.cz

Tříleté prezenční studium – Management
tělesné výchovy a sportu, zakončené
absolutoriem a titulem DiS. Široká možnost
uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech
organizované TV a sportu i v rámci soukromého
podnikání.

Adresa:
735 72 Petrovice
u Karviné 570
Telefon.:
595 391 003
E-mail:
divinova.irena@dakol-karvina.cz
www.dakol-karvina.cz

Vyšší odborná škola,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

2. kolo – 28. 8. 2008,
uzávěrka přihlášek 8. 8. 2008.
Přijímací řízení se koná formou pohovoru bez přijímací
zkoušky.
Den otevřených dveří: 24. ledna 2008 (13:00 – 17:00 h)
Roční školné: 3000 Kč

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola

Adresa:
Tajovského 2, 73601
Havířov – Podlesí
Telefon:
596 475 120
E-mail:
vos@obaka-havirov.cz
www.obaka-havirov.cz

• tříletá vyšší odborná škola, pouze denní forma studia
• školné 5000,– Kč ročně
• studium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS.
• přihlášky pro studium VOŠ doručit do 30. 5. 2008
• přijímací zkoušky: 12. – 13. červen 2008
• Den otevřených dveří VOŠ:
14. 5. 2008 od 10.00- 17.00 hod

Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Denní i dálková forma studia v uvedených oborech. Ve
spolupráci s VŠH Praha s.r.o. bakalářské studium oborů
Hotelnictví a Marketingové komunikace ve službách.
Ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování
ve školní restauraci.
Přijímací řízení formou motivačního pohovoru v termínech: 2. 6. 2008, 24. 6. 2008, 28. 7. 2008, 25. 8. 2008

Škola zajišťuje úplné střední
vzdělání v denní i dálkové formě
a vyšší odborné vzdělání.

oděvní návrhářství
82- 41 – N / 022

Termíny přijímacího řízení: 05. 06. 2008; 26. 06. 2008;
27. 08. 2008 a 04. 09. 2008

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola,
Tábor

pro absolventy střední školy s maturitou
otvíráme:
umělecký obor
Adresa:
Jablonského 333,
170 00 Praha 7
Telefon:
266 710 944
E-mail:
vosonspso@vososnsp.cz
www.vososnsp.cz

Poplatek za studium: denní forma 16 800,–/rok; dálková
forma: 17 500,–/rok

Obory:
Gastronomie a hotelnictví
Cestovní ruch
Veřejná správa a regionální rozvoj

Ekonomika podniku a management
a Strojírenství
Přijímací řízení:
1. kolo – 11. a 12. 6. 2008,
uzávěrka přihlášek 30. 5. 2008,

Absolvent studijního oboru je vybaven všeobecnými,
zvláště jazykovými i odbornými znalostmi, které
jsou nezbytné pro vykonání podnikatelské činnosti,
zejména pro řízení malých a středních firem v oblasti
obchodu a služeb.

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání

Adresa:
Husova 1302,
742 21 Kopřivnice
Telefon:
Jana Špirková,
556 833 304
E-mail:
jana.spirkova@voskop.cz
www.voskop.cz

Den otevřených dveří:
20. 03. 2008 a 24. 04. 2008 od 15:00 do 18:00 hodin

Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka
788, 390 02Tábor
Telefon:
381 252 686,
380 42 10 30
E-mail:
horejsi@szes.tabor.cz
www.szes.tabor.cz

VOŠ nabízí 3leté studium

41-31 -N/006 Péče krajinu
se zaměřením:
• pozemkové úpravy a ekologie krajiny
• zemědělské technologie a stavby v krajině
poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí činností při navrhování pozemkových úprav, využití
půdy, při návrhů projektů pro obnovu a údržbu krajiny
a zemědělských staveb

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Obory vzdělávání od 1. 9. 2008 – pro absolventy SŠ
s maturitou

Nabízíme 3leté denní studium vzd. programu
Sociální práce pro absolventy SŠ s maturitou

tříleté denní vzdělávání ukončené absolutoriem

Studium umožňuje získat titul DiS.

Adresa:
Zahradní 249,
383 22 Prachatice
Telefon:
388 312 214,
388 318 896
E-mail:
sidlova@spgspt.cz
www.spgspt.cz

Dny otevřených dveří: poslední pátek v březnu
a dubnu, vždy v 10, 12 a 14 hodin v budově školy
Husova 75.
Přijímací řízení proběhne 23. 6. 2008 na základě
uchazeči dodaných podkladových materiálů o prospěchu a sociálních aktivitách.
Současná doba nabízí perspektivní pracovní příležitosti v oblasti sociální práce.

Adresa:
Palachova 35,
Ústí nad Labem
Telefon:
475 211 276 (sekretariát
– spojuje studijní oddělení),
475 209 160 (ředitel)

E-mail:
studodd@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

53-41-N/007
53-43-N/004
53-43-N/003
53-44-N/002
53-41-N/004
53-41-N/001

Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Diplomovaná všeobecná sestra

Informace:
475211276 (sekretariát – spojuje studijní oddělení),
475209160 (ředitel), 475209826 (zástupci),
602 106 945 (zástupci)
Kvalitní ubytování a stravování zajištěno.

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 37
VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí
Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 323 711, fax: 494 323 728
e-mail: szes@szeskostelec.cz
www.szeskostelec.cz
nabízí pro školní rok 2008/9 na VOŠ studijní obor 41-31-N009

ŠLECHTITELSTVÍ
(semenáøství a plemenáøství)

3-leté denní specializaèní studium pro absolventy s maturitou
(zemìdìlských škol, gymnázií...). Po prvním roèníku monost volby
specializace na problematiku šlechtìní rostlin a semenáøství nebo
na problematiku šlechtìní zvíøat a plemenáøství. Podmínkou otevøení
specializace je min. 10 studentù ve skupinì. Souèástí areálu školy je
moderní internát, tìlocvièna a vlastní stravovací zaøízení.

Bliší informace na www.szeskostelec.cz

Uzávìrka pøihlášek: 1. termín: 31. 5. 2008
2. termín: 25. 8. 2008

Bez pøijímacích zkoušek

TIP!

Na stránkách www.VyssiOdborneSkoly.com proběhla aktualizace databáze v prosinci 2007!!

Aktualita

Z počtu téměř 190 Vyšších
odborných škol v České republice jich je nejvíce zaměřeno na
ekonomii, obchod a podnikání – přes padesát škol, více než
třicet VOŠ je zaměřeno na zdravotnictví, následuje zaměření
na veřejnoprávní obory, pedagogiku, výpočetní techniku, gastronomii a turismus, zemědělství. Nejméně zastoupeno je zaměření umělecké nebo řemeslné obory.
Některé VOŠ nabízejí obory s akreditací bakalářského studia,
tzn. pokud toto studium absolvujete, můžete užívat titul Bc.,
většinou je však studium zakončeno absolutoriem, po kterém
budete mít nárok užívat titul Dis. – diplomovaný specialista.
Výše školného se pohybuje v závislosti na zřizovateli školy. Je-li VOŠ státní, pak se školné pohybuje mezi 3 až 4 tisíci ročně,
u soukromých VOŠ počítejte s rozmezím mezi 15 až 30 tisíci
ročně a existuje i vyšší odborné studium za 100 tisíc, např. když
je vedeno v anglickém jazyce – to jsou ovšem již výjimky.

AHOL – Vyšší odborná škola, o.p.s.
OBORY STUDIA

Adresa:
Petruškova 4,
700 30 Ostrava – Zábřeh
El. přihl.: NE
Telefon: 597 582 678

Název oboru
Aplikace IT
Cestovní ruch
Finanční poradenství
Sociální pojišťovnictví
Mezinárodní obchod a logistika
Finanční řízení a účetnictví

Délka
3 roky/4 roky
3 roky/4 roky
3 roky/4 roky
3 roky/4 roky
3 roky/4 roky
3 roky/4 roky

Forma
DE/DS
DE/DS
DE/DS
DE/DS
DE/DS
DE/DS

Jazyk
2 jazyky
3 jazyky
2 jazyky
2 jazyky
2 jazyky
2 jazyky

Nabídka jazyků pro všechny obory je následující: AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ, IJ
AHOL – VOŠ nabízí atraktivní obory vzdělávání v denní I dálkové formě studia. Odborná praxe je zajišťována
v tuzemsku i v zahraničí. Škola má uzavřené dohody s VŠ v Moravskoslezském kraji i v zahraničí (Kypr)
o možnostech zkráceného bakalářského studia pro absolventy.
Všechny obory bez přijímacích zkoušek!

E-mail: aholvos@ahol.cz
www: www.ahol.cz

Jsme akreditovaným pracovištěm pro výkon průvodcovských zkoušek v oblasti cestovního ruchu. Nabízíme
akreditovaný barmanský kurz, získání řidičského oprávnění sk. B, C, jazykové zkoušky. Úspěšně jsme zapojeni
v mezinárodních projektech EU, v roce 2007 jsme získali Mezinárodní cenu SOCRATES.

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
OBOR: Sociální pedagogika a teologie
VOŠ Jabok vychází z křesťanských hodnot a salesiánského
výchovného stylu přátelství, dobroty a rodinné atmosféry. Klade
si za cíl vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti
a církevní pastoraci. Tento program nabízí všem bez ohledu na
názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství.
Adresa:
Salmovská 8
120 00 Praha 2
Telefon:
224 920 425
E-mail:
jabok@jabok.cz
www:
www.jabok.cz

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 studijní 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: 5. 2. 2008 od 10 hod. a od 14 hod.
Termín odevzdání přihlášek: do 30. 4. 2008. Termín přijímacího řízení: 2.– 6. 6. 2008.
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VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
CARITAS
– Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Studijní obory:
Charitativní a sociální práce
forma studia denní i dálková, 3 roky
Sociální a humanitární práce
forma studia denní, 3 roky

Adresa:
Nám. Republiky 3,
779 00 Olomouc
Telefon.:
585 209 020,
585 209 025
fax: 585 209 021
E-mail:
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Termín přijímacího řízení:
1. kolo 3. – 5. 6. 2008, 2. kolo 26. – 27. 8. 2008
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo 28. 4. 2008, 2. kolo 31. 7. 2008
Den otevřených dveří:
22. 2. 2008

CEDUK
Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s r. o.
CEDUK
Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s r. o.

Adresa:
Donovalská 1684
149 00 Praha 4, Chodov
El. přihl: ANO
Telefon: 272 927 810
E-mail:
ceduk-svos@volny.cz
www.ceduk-svos.cz

Oba obory lze současně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia, bližší informace na
http://www.upol.cz

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

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 !

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního
ruchu, České Budějovice

Adresa:
J.Palacha 1840,
272 01 Kladno
Telefon:
312 248 752,
Fax: 312 247 639
E-mail:
info@spskladno.cz
www.spskladno.cz

Studijní obor: CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

Adresa:
Senovážné náměstí 12
České Budějovice
Studijní oddělení:
387 788 117
Další informace:
www.skolacrcb.cz

Přijímací řízení je dvoukolové, přihlášky je možné
posílat v průběhu jarních měsíců pro první kolo a
v první části letních prázdnin pro druhé kolo.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: z cizího jazyka a všeobecný
test zaměřený na cestovní ruch
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4.000,– Kč ve dvou splátkách

Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
spol. s r. o.

Adresa:
Stromovka 1,
637 00 Brno – Jundrov
Tel./fax:
541 220 334
mobil:
605 861 297
E-mail:
vos@sting.cz
www.sting.cz

Používáme nejmodernější prezentační
techniku . V každé učebně je interaktivní
tabule, dataprojektor, DVD a plazmová televize.
Každý vyučující má k dispozici notebook.
Po celé budově je připojení k internetu přes
Wi-Fi. Během studia lze absolovat praxí ve
firmách v zahraničí. Od 1. ročníku jsou povinné
3 cizí jazyky. Lze vykonat státnicové nebo
překladatelské zkoušky.

Na denní a dálkovou formu studia přijímáme
bez přijímacích zkoušek.

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)

Ekonomika a podnikání
Vzdělávací program: FINANCE A DANĚ
Tříleté denní i dálkové studium, roční školné u denního
studia 19 000,– Kč, u dálkového 13 000,– Kč.
Přihlášky do 30. 4. 2008, přijímací řízení 10. 6. 2008.
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 firmy. Uplatňují se jako samostatní
ekonomové, odborní manažeři malých a středních firem
nebo jako účetní.
Absolventi školy mohou pokračovat v bakalářském
studiu na soukromé vysoké škole Akademie STING
(bližší informace na www.sting.cz)

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská,
s.r.o.
Škola se zaměřuje na výchovu odborníků,
kteří se uplatní v podnicích všech právních
forem, např.: obchodní zástupce, vedoucí
pracovních útvarů, personalista.

Na naší VOŠ je výběr
z 39 cizích jazyků.
Kvalitní pedagogický sbor.
Adresa:
Ortenovo nám. 34/1275,
Praha 7 – Holešovice
Telefon:
222 782 007,
603 251 745
E-mail:
spsvos@volny.cz
www.vos-cestovni-ruch.cz

Studium ukončeno absolutoriem – titul DiS
a v jednoročním navazujícím studiu
na BIVŠ titul Bc.

Soukromá vyšší odborná škola
daňového poradenství STING, s.r.o.

Nabízí pro absolventy středních škol
Délka studia: 3 roky (denní)
Způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný specialista v oboru)

Délka
Forma
Jazyk
3 a 4 roky Denní a dálkové anglický
3 a 4 roky Denní a dálkové anglický

SPŠ a VOŠ nabízí studium žádaných
technických oborů:

Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní a dálková forma , 3leté studium
Diplomovaná všeobecná sestra
denní forma, 3,5 leté studium

Název oboru
Odhadcovství
Projektové řízení

SPŠ a VOŠ Kladno

Studijní obory:

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

Nabízíme pro absolventy středních škol ve školním
roce 2008–2009 vzdělávací programy:

Adresa:
Hasičská 44/545,
700 30
Ostrava-Hrabůvka
Telefon:
596764947, 596764958
E-mail:
svosp@eco.cz
www.eco.cz

Obory:
Řízení malého a středního podniku
(Podnikání, Finance, Praktické vyučování)
Manažer a ekonom firmy
(Management, Marketing, Účetnictví)
Manažer provozu
(Strojírenská výroba, Elektrotechnická výroba, Údržba
strojů a zařízení)
Forma vzdělávání: denní 3-leté, dálkové 3-leté
Školné: 16.000,– Kč/rok – denní studium,
11.000,– Kč/rok – dálkové studium

CIZÍ JAZYKY 39
BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ...
BOHEMIA INSTITUT již více než sedmnáct let nabízí širokou škálu jazykového,
pomaturitního a celoživotního vzdělání.
Ceněným aspektem vzdělávacího programu je jeho variabilita, možnost kombinace jazykového a odborného
studia a získání potřebných znalostí v praxi okamžitě využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho
až tří semestrů (5 až 15 měsíců). Vzdělávací program je koncipován jako modulový s volitelnou skladbou,
délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků. Studium denní, docházkové i dálkové – s vytvořením
individuálního studijního plánu.

Adresa:
Tuklatská 2105/3,
100 00 Praha-Strašnice
Telefon:
+420 274 776 256
E-mail:
info@bi.cz
www:
www.bi.cz

Studijní možnosti:
• intenzivní denní pomaturitní jazykové studium (A, N, Šp, Fr)
• kvalifikační program „Obchodní management“
• komplexní kvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“ – příprava k ECDL
• jazykové skupinové kurzy pro veřejnost
• individuální a firemní zakázkové jazykové i odborné kurzy a semináře výběr, poradenství, kompletní servis
a zajištění zahraničních studijních pobytů.
Kvalifikace jsou akreditovány MŠMT a mezinárodně certifikovány IES, London (včetně jazykových kurzů).

BOHEMIA INSTITUT
je členem AIVD (Asociace
institucí vzdělávání
dospělých), zakládajícím
členem Rady pro
cizojazyčné vzdělávání
a členem Hospodářské
komory ČR.

Aktualita

Také jazykové školy čekají jednotné státní zkoušky. Reforma není povinná pro soukromé JŠ,
které nevydávají státní zkoušku, ovšem i ty se mohou zapojit. České státní zkoušky budou naprosto srovnatelné s těmi
evropskými mezinárodními, jako je např. FCE v angličtině,
nicméně přesto nebudou náhradou za mezinárodní jazykové
zkoušky, které jsou uznávané i mimo Evropské státy.
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Jazykový pobyt s EF na Maltě
Radek se rozhodl strávit prázdniny aktivně a vycestoval s EF Education First na jazykový pobyt na
Maltu. O své zážitky a dojmy se s námi podělil bezprostředně po svém návratu.
Radku, tak jak bylo na Maltě?
Jak bys svůj pobyt shrnul?
Malta je fantastická země, a to
hlavně v létě. St. Julians je plné
mladých lidí a žije to tam hlavně
v noci. Maltská angličtina je zajímavý dialekt a je jí velmi dobře
rozumět. Určitě bych tohle místo doporučil všem, kteří si chtějí
užít sluníčka, pláží a bezvadného
nočního života a seznámit se se
spoustou mladých lidí z celého
světa. Když se učíte cizí jazyk, je
totiž potřeba se taky pořádně odreagovat, a to na Maltě ani náhodou nechybí.

Zmínil jsi studium jazyka
– zbyl Ti na něj vůbec nějaký
čas při tom všem odpočívání?
Ale jo, dal jsem si intenzivní kurz,
protože jsem toho chtěl maximálně využít, rozhodně se dá zvládat
obojí. Měl jsem 6 lekcí denně
a celé odpoledne a večer jen pro
sebe. Většina studentů to měla
stejně, i když byli tam i lidi s všeobecným kurzem, to je myslím 26
lekcí za týden. Ale třeba mého kamaráda to u moře nebaví, tak jel
s EF do Oxfordu. Přijel taky nedávno a byl nadšený. Hlavní je to,
že tu řeč člověk slyší všude kolem
sebe. Myslím, že jazykový kurz by
si měl každý vybrat podle toho,
co od něj očekává. Třeba když se
chcete válet na pláži, ale zároveň

se také něco naučit, tak jeďte na
Maltu.

Můžeš nám tedy říct, jak to
vypadalo ve škole?
EF škola je na Maltě hodně známá – EF funguje už přes čtyřicet
let a na kvalitě je to znát. Škola je
přímo v centru a kousek od pláže,
kde má i svůj plážový klub. Tam
je po výuce vždycky živo – přístup
tam mají jenom studenti EF a mimochodem je tam moc příjemná
kavárna. To jen na okraj... Co se
týče učeben, jsou moderně vybavené, ve škole je WiFi přístup,
takže pokud si vezmeš notebook
jako já, tak můžeš být online bez
omezení. Jinak jsou tam také po-

Jméno: Radek Janda
Destinace: St. Julians,
Malta
Kurz: Intenzivní, 4 týdny
Ubytování: Hostitelská
rodina
čítačové laboratoře, ve kterých
probíhá interaktivní výuka a je
tam také přístup pro studenty na
pevných počítačích.

A co výuka, jak to probíhá?
První den po příjezdu si všichni
napíší rozřazovací test. Na základě toho testu se zařadíš do jedné
z osmi úrovní a další den začíná
výuka. Ta se skládá z obecných
gramatických lekcí a volitelných
bloků, ale celkově je zaměřená
hlavně na mluvení. Také je tam
pár hodin v počítačové laboratoři,
kde se vyučuje pomocí interaktivního systému EF Efekta. Všichni
učitelé jsou rodilí mluvčí, a jsou
často přísní, takže nehrozí, že by
se člověk z něčeho vykroutil! Ve
třídě nás bylo 17, což je maximální počet, ale rozhodně jsem
neměl obavy se na něco zeptat,
když jsem nerozuměl. Lektoři nás
k tomu i sami pobízeli, takže atmosféra byla fakt přátelská.

Jaká byla Tvá hostitelská rodina? Co mi o nich můžeš
říct?
Bydlel jsem asi 20 minut od školy
v typickém maltském domečku.
Hostitelští rodiče byli (jako všichni Malťané) moc vstřícní a srdeční. Bydlel jsem na pokoji ještě
s jedním klukem, se kterým jsem
si docela rozuměl. Ale musím

říct, že moc času jsem tam netrávil, jen na večeři a zase zpátky za
kamarády. V domě byl ještě další
pokoj, kde bydleli studenti, kteří
tam byli na akademický rok.

Radku stihl jsi se také podívat
po okolí? Zajímalo by mě, co
je na Maltě k vidění…
S tím mi hodně pomohli právě
ve škole. Kancelář tam má organizátora aktivit, který každý týden vymýšlí nové a nové exkurze, výlety a akce. Třeba hned na
uvítanou jsme měli párty, aby se
všichni měli možnost seznámit.
Určitě stojí za návštěvu hlavní
město Valetta, byli jsme také na
celodenním výletu lodí, ve městě
Pepka Námořníka (Popeye) a také bylo zorganizováno spoustu
sportovních utkání. Takže jak
vidíš, rozhodně jsem se nenudil.
Bylo to bezva a určitě bych to
všem doporučil. Poznal jsem řadu
lidí z různých zemí a v angličtině
jsem mnohem jistější.

Studium cizích jazyků v zahraničí
s EF Education First!
KURZY
• KRÁTKODOBÉ
Využijte rychlejší způsob jak se naučit cizí jazyk a to v zemi,
kde se jím mluví.
• angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
• 2–52 týdnů v jedné z mnoha destinací po celém světě
EF Education First
Vodičkova 26
110 00 Praha 1
Tel.: 296 333 810
Fax: 296 333 814
www.ef.com

TIP!

KURZY
• DLOUHODOBÉ
Obohaťte svůj životopis o studium v zahraničí zakončené
mezinárodně uznávanou zkouškou nebo stáží.
• zaměřte se ve studiu cizího jazyka na oblast vaší budoucí
kariéry např. v IT, médiích, business, cestovním ruchu atd.
• 6 měsíců nebo 1 rok

Objednejte si zdarma katalog jazykových pobytů na jazyky@KamPoMaturite.cz
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Pomaturitní studium cizích jazyků – vaše vstupenka do světa
Pro studium na jazykové škole existuje řada
důvodů. Je dobrou přípravou na studium na
vysoké škole, kde se vyžaduje znalost jazyka,
výuka je zaměřena na odbornou terminologii
a problematiku, přičemž často je literatura
potřebná k prostudování předkládána studentům pouze v originále. Jazykové znalosti se pak uplatní nejen při studiu na vysoké
škole, dobrá jazyková vybavenost je spolu se
vzděláním a praxí požadavkem číslo jedna
v nabídkách zaměstnání. Konečně, znalost
cizích jazyků nám umožní cestovat, poznávat
cizí kulturu, rozšiřovat si obzory… brána jazyků otevřená.
Výuka není zaměřena pouze na teoretický
výklad gramatiky – mluvnice, velký důraz je
kladen na schopnost reagovat v běžných situacích, získáte tak dobré komunikační schopnosti. Forma výuky je zpravidla zajímavější
a záživnější než jsme zvyklí ze střední školy,

je často obohacena o řadu her, scének, audio
vizuální projekci apod. Nespornou výhodou je
také to, že kurzů se účastní menší počet studentů, což umožňuje lektorům individuálnější přístup ke každému z nich. Výuka probíhá
denně několik hodin – v průměru čtyři, studovat lze buď pouze jeden jazyk nebo si vybrat
kombinaci dvou jazyků. Počet hodin výuky
týdně se pohybuje v rozmezí od 20 do 34 hodin a to v závislosti na typu zvoleného studia.
Je možné si vybrat z široké nabídky jazykových škol nebo vzdělávacích agentur po celé
České republice anebo absolvovat jazykový
kurz v zahraničí, což s sebou přináší další nesporné výhody. Vyučovány jsou obvykle angličtina, němčina, francouzština, často také
italština a španělština.
Školy se liší nejen nabídkou, ale také kvalitou,
úrovní a v neposlední řadě finanční náročností.
Nedejte se však zmást tím, že některé školné je

vysoké a jiné poměrně nízké – co je drahé nemusí být nutně kvalitní a to samozřejmě platí i naopak. Při výběru té správné vzdělávací agentury
nebo jazykové školy je dobré se orientovat podle
pověsti školy, zkušenostech někoho známého,
diskuse na jejich webových stránkách apod.
Na řadě škol lze po úspěšném absolvování
získat osvědčení, něco jako diplom, který potvrzuje studium na této škole. Kromě tohoto lze
složit některou z mezinárodních či národních
zkoušek a získat tak osvědčení/certifikát, který
je všeobecně uznávaným mezinárodním dokladem o dosažené jazykové úrovni a znalostech.
Tento certifikát je pak dobrým argumentem při
ucházení se o zaměstnání. Postupující globalizace nás všechny nutí vzdělávat se v oblasti jazyků.
A jazykové studium, absolvované v kvalitním,
pomaturitním, jazykovém kurzu, je tím pravým,
co nás připraví nejen na další studium či na za■
městnání, ale hlavně na život.

LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o.
OBOR – POMATURITNÍ STUDIUM
Název oboru
Pomaturitní studium

Adresa:
Soukenická 1189/23
110 00 Praha 1
Telefon:
224 811 043
E-mail:
londoninstitut@volny.cz
www.londoninstitute.cz

Délka
1 rok

Forma
Denní

Jazyk
AJ, NJ, FJ, ŠJ

LONDON INSTITUTE PRAHA je jazyková škola, která se zaměřuje na výuku angličtiny,
španělštiny, francouzštiny a němčiny. Kromě pomaturitního studia nabízíme standardní
a konverzační jazykové kurzy, přípravné kurzy na FCE, CAE, CPE a IELTS, obchodní angličtinu/
němčinu a individuální výuku.
Pomaturitní studium je určeno všem studentům, kteří mají zájem o roční intenzivní výuku jazyků. Studenti mají
možnost zakončit studium složením mezinárodně uznávaných Cambridge zkoušek PET, FCE a CAE. Roční intenzivní
výuka přinese studentům výrazné zlepšení jejich jazykové vybavenosti, budou se cítit sebejistě při používaní cizího
jazyka jak v mluvené, tak i psané formě. V rámci ročního studia angličtiny mají
účastníci možnost využít nabídky týdenního studijního pobytu v Londýně.
Jarní semestr standardních jazykových kurzů zahajujeme 18/2/2008. Detailní
rozvrh s podrobným popisem kurzů naleznete na www.londoninstitute.cz. V rámci
našich služeb zařizujeme kompletní studijní jazykové pobyty v zahraničí. Spolupracujeme s ověřenými školami po celém světě.
Prioritou London Institute Praha je vysoká kvalita poskytovaných služeb a otevřenost k diskuzi na jejich zlepšení.

Jazyková škola LEXIS
OBOR
Název oboru
Denní pomaturitní studium AJ

Adresa:
Sudoměřská 1038/39
Praha 3, 130 00
Telefon:
222 721 363,
603 283 580
E-mail:
lexis@lexis.cz
www:
www.lexis.cz

www.

Délka
1 rok

Forma
Denní prezenční studium

Jazyk
Angličtina

Jazyková škola LEXIS již od roku 1998 poskytuje vysoce kvalitní služby v oblasti
jazykové výuky pro firmy i veřejnost. Hlavní předností školy je orientace na vynikající
lektorský tým a nadstandardně flexibilní a spolehlivé služby pro zákazníky.
Pomaturitní studium v jazykové škole LEXIS je určeno zájemcům o složení mezinárodních
Cambridgeských zkoušek PET a FCE. Výhodou je malá skupina do max. 10 studentů, kde se vytváří
téměř rodinná atmosféra a lektoři se mohou plně věnovat všem účastníkům. Lektoři jsou vždy
v kombinaci českého lektora a rodilého mluvčího. Součástí výuky jsou mimo jiné kulturní akce
a seznámení s reáliemi. Důraz se klade také na simulaci cambridgeských zkoušek.
Studium je denní prezenční, účastníci maturující v roce 2008 mají statut studenta a tedy všechny
související výhody včetně pojištění a slevy na MHD. Školné je splatné v jedné nebo dvou splátkách,
studenti mají automaticky 5% slevu na jiné kurzy pořádané jazykovou školou.

Největší nabídku pomaturitních kurzů najdete na www.KamPoMaturite.cz

42

CIZÍ JAZYKY

Pracovně-studijní pobyty v Austrálii
Hanka žije trvale v Sydney, kam se letos v červnu přestěhovala z Čech, kde po návratu ze studijního pobytu v Sydney (2002–2003) založila pobočku australské studentské agentury v Praze a po dobu čtyř let jí vedla. „Rozhovor na dálku“ prostřednictvím e-mailů s ní vedla Pavla Marková.
Jako první se nabízí otázka – proč
vlastně Austrálie?

jazykové znalosti nebo stačí prostě domluvit se?

znalosti angličtiny, trpělivosti a vytrvalosti a také do jisté míry na štěstí.

nou výhodu při hledání uplatnění ať už
u nás v Čechách anebo v zahraničí.

Austrálii máme zafixovanou jako „exotickou, vzdálenou a lákavou“ zemi, kde
se navíc hovoří anglicky. Myslím, že
v dnešní době je Austrálie v kurzu také
díky osobním doporučením studentů a cestovatelů, kteří s touto úžasnou
zemí mají zkušenost.

Studovat může odjet i naprostý začátečník. Začátky se slabou jazykovou
výbavou jsou pochopitelně těžší co
se týká hledání práce, komunikace ve
škole a vůbec s okolím, ale jak se říká,
nejlepší je skočit do vody a plavat. Ty
pokroky pak vážně stojí za to! Takže
odjet může skutečně každý, na australských jaz. školách se vyučuje ve všech
znalostních úrovních, včetně přípravných kurzů na Cambridge certifikáty,
zkoušku IELTS, učitelské angličtiny
a mnoho dalších druhů kurzů.

Na co by se měl zájemce o studium v Austrálii připravit? Je velký
rozdíl mezi mentalitou Australanů a Čechů? Je rozdíl mezi přístupem ke studentům, popř. v kvalitě
výuky či vyučujících?

Čeho by se měl člověk vyvarovat,
čeho se naopak obávat nemusí?

Co si mohu představit pod pojmem pracovně-studijní? Znamená to, že jsou Vaši klienti stále
organizovaní ve stylu – ráno do
práce, po práci studium a po studiu na ubytovnu?
Nejsou organizovaní, ač denní režim
skutečně je hlavně ve stylu škola, práce
a volný čas. Studentské vízum umožňuje všem při studiu pracovat na 1/2
úvazku, ale chození do školy zůstává
prioritou. „Ubytovnami“ snad můžeme
nazvat hostely, ale v těch se většinou
nebydlí dlouho. Běžnou formou ubytování je pronájem bytů a domů společně s jinými studenty, nebo ubytování v rodinách tzv. homestay, které je
povinné pro studenty pod 18 let. Toto
bych doporučila každému, kdo se chce
skutečně rychle zdokonalit v angličtině. V rodinách totiž nehrozí komunikace v češtině, jako tomu bývá právě
v pronajatých domech a bytech, kde se
potkává česko-slovenská komunita.

Musí mít zájemce o pracovně-studijní pobyt v Austrálii výborné

Na jaké pracovní posty jsou Vaši
klienti zařazováni? Jedná se o pomocné, dělnické profese anebo
mohou využít i profesi, kterou
studovali v Čechách? A podle čeho
výběr zaměstnání probíhá?
Výběr práce záleží na jednotlivci a samozřejmě na nabídce práce. Podle
mých zkušeností je práce v Austrálii
dost pro každého, kdo pracovat chce.
Nejrozšířenější jsou práce v oboru
pohostinství, turistického ruchu, dále
úklidy, rozvozy pizzy, doplňování zboží v supermarketech, práce prodavačů
a asistentů. Není ale vůbec vyloučeno,
že účetní nemůže pracovat v účetní
firmě a IT specialista že se nemůže věnovat počítačům. Znám mnoho lidí,
kteří zde i jako studenti ve svém oboru
pracují, ale samozřejmě vše záleží na

Od doby, kdy jsem chodila do školy,
uplynula dlouhá doba, ale soudě podle
ohlasů současných studentů si troufám
tvrdit, že přístup australských učitelů je
skvělý. Jsou přátelští, jsou to profesionálové, kteří dobře vědí, jak ve třídě navodit skvělou atmosféru. No a připravit
by se všichni měli na spoustu zážitků,
mimoškolních aktivit, na parádní výlety, na sluníčko, pohodu a úžasné pláže!

Jaký vidíte přínos pro českého
studenta, který se rozhodne jet do
Austrálie studovat? Má pak např.
lepší uplatnění na trhu práce tady
u nás? Anebo třeba větší šanci
uchytit se pracovně v zahraničí?
Na druhém konci světa většina z nás
(klidně už i věkem dospělých) skutečně
dospěje, jednak protože je Austrálie tak
daleko od domova, a za druhé, protože
se každý se tady o sebe musí postarat
sám. Je to obrovská životní zkušenost,
díky které mají studenti šanci pochopit,
co třeba jednou v životě chtějí dělat,
kterým směrem se dále rozvíjet. Díky
dobré angličtině pak získají jednoznač-

Hmm… Vyvarujte se předsudků a velkých očekávání a připravte se na intenzivní prožitky, ať už pozitivní nebo
negativní. Začátky mohou být těžké
a pak se najednou vše naopak zlomí
a začnete to tady milovat. Anebo také
ne… Obávat se nemusíte o počasí,
Austrálie má ve většině měst skvělé klima, je zde téměř pořád slunečno, takže
pro nás, středoevropany, to je balzám
na tělo i na duši.

Co Vám osobně pobyt v Austrálii
přináší?
Austrálie mě momentálně přináší příležitost začít znovu, zkusit zde něco
vybudovat a přitom si naplno užívat
zdejší úžasné přírody a sluníčka. Nezůstala jsem jen u vzdělávání, máme
s kamarádkou kavárnu v centru města
a mám radost, že si můžu zase jednou
říct „splněno“. Můj život tady sice letí
jako splašený, ale mám dobrý pocit,
protože se pořád něco děje, neustále
něco podnikám, mám spoustu věcí na
práci a to mě moc baví. Navíc mi denně dělá radost můj desetiletý jezevčík
Fred. Když ho vidím skákat šipky do
moře, mám pocit, že to tady miluje
snad víc než já!
Všem čtenářům posílám pozdravy a těším se na ty odvážné z vás tady
– „downunder“, na shledanou!

AUSTRÁLIE
ROZJEĎ ŽIVOT NAPLNO
studuj, pracuj a poznávej Austrálii
jedna z největších česko - slovenských
agentur v Sydney
žádné agenturní poplatky
osobní přístup ke každému z Vás
levné ubytování, levné letenky
ZDARMA - SIM karta s kreditem
- služby studentského
centra v Sydney
JOB Servis ZDARMA - nabídky práce
- telefonování

www.g8m8.cz
Přijďte se k nám poradit
PRAHA - Jana

PLZEŇ - Dan

Tel.: + 420 774 411 909
praha @g8m8.com

Tel.: +420 723 698 181
plzen@g8m8.com

www.

LIBEREC - Jitka
Tel.:+ 420 777 260 237
liberec@g8m8.com

Více článků a rozhovorů o pracovně studijních pobytech najdete na www.casopis.KamPoMaturite.cz
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{Studium všem!
Každý má právo studovat, každý má šanci uspět.
My vám poskytneme vzdělání, ostatní záleží na vás!

Vysoká škola ekonomie a managementu realizuje vysokoškolské studijní programy
podporující získávání mezioborových znalostí a dovedností umožňujících absolventům
působit v prostředí ﬁrem a organizací v globalizované a znalostně založené ekonomice.
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Informace o studijních oborech, programech, stipendiích a podmínkách studia naleznete na

www.vsem.cz

Studentem
a vojákem z povolání
na prestižní univerzitě,
k tomu plat a výhody,
které nejsou k zahození...

Fakulta ekonomiky a managementu
Brno

Fakulta vojenských technologií
Brno

Fakulta vojenského zdravotnictví
Hradec Králové

STUDIUM S JISTOTOU
BUDOUCÍ KARIÉRY
www.unob.cz
973 442 554

Výhody služebního poměru
oceníš i ty, který máš
specializaci
v elektrotechnickém
nebo strojním oboru...

Splnit podmínky pro přijetí
do služebního poměru
vojáka z povolání a úspěšně
absolvovat výběr otevírá
cestu k nové kariéře...
www.novakariera.cz

800 154 445

MOŽNOST I CIVILNÍHO STUDIA V OBORECH PRO OBRANNÝ PRŮMYSL

