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Studenti, výchovní poradci,
učitelé, rodiče!

T

aké v tomto školním roce jsme pro vás připravili dvě čísla časopisu Kam po maturitě. V prvním čísle, které právě držíte v ruce,
vám přinášíme zajímavý rozhovor s ministrem školství nejen o nové
maturitě, přijímacích zkouškách a kvalitě soukromých vysokých
škol. Dále v tomto vydání najdete kompletní adresáře všech vysokých a vyšších škol. V podrobných prezentacích se vám představí
44 vysokých škol, 28 vyšších odborných škol a 16 jazykových škol.
Upozorníme vás také na nové učebnice a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a maturitě. Časopis jsme pro vás rozšířili na 52 stran,
abyste si mohli přečíst zajímavé rozhovory, např. o studiu jazyků
v zahraničí, jak se připravit na přijímací zkoušky a o soutěži Miss
maturita 2009 (přihlášky na www.MissMaturita.cz).
V příštím čísle (vyjde v lednu 2009) najdete podrobné prezentace dalších vysokých a vyšších odborných škol. Speciálním
bonusem bude aktualizovaný 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. Připravujeme další zajímavé rozhovory. Zajímá-li vás nějaké konkrétní
téma, o kterém byste rádi věděli více, napište si o něj, rádi ho pro
vás připravíme.
Víme, že poslední rok vašeho středoškolského studia je jedním z nejtěžších. Musíte si zvolit obor studia, vybrat správnou
školu, podat včas přihlášky, učit se k maturitě a hlavně se začít
připravovat na přijímací zkoušky. Přinášíme vám tipy, jak vše
zvládnout k vaší spokojenosti. Věříme, že vám v rozhodování
alespoň trochu pomůžeme. Budete-li mít nějaké konkrétní dotazy, neváhejte nás kontaktovat emailem, telefonicky, přes Skype,
ICQ nebo nás osobně navštivte.

Je mnoho cest. Zvolte si tu svou!
Přeji vám hezké babí léto,

Jiří Kadlec

šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
PS: Všechny články v rozšířené a pravidelně aktualizované podobě
najdete na www.casopis.kampomaturite.cz
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kam po maturitě
O soukromých vysokých školách platí to samé,
co o vysokých školách veřejných: některé jsou
lepší, některé mají úroveň nižší. Což navíc
neplatí paušálně, ale může se to lišit obor od
oboru. Vysoká škola, to jsou totiž především
konkrétní pedagogové. Ke zkvalitnění výuky
nepochybně přispěje i připravovaná reforma
terciárního vzdělávání.

Mnoho studentů při studiu pracuje, ale
někdy v úplně jiné oblasti než je jejich
zaměření. Měla by být povinná delší
praxe ve studijním oboru placena ?

Jsem pro to, aby placena byla, ovšem za jasně
stanovených podmínek. Definice příležitostné
práce studentů by kromě finančního limitu
měla být nastavena tak, aby studenti nepracovali na úkor svých studijních povinností. Je
pravda, že absolventi mají málo praktických
zkušeností. Přitom výměna osob mezi školami a podniky vytváří zdaleka nejefektivnější
mechanismus pro knowledge transfer (přenos
znalostí) mezi oběma segmenty.

Myslíte si, že soukromé vysoké školy mají
větší sepětí s praxí než veřejné a státní
školy?

Ne, to si nemyslím. Jak už jsem říkal, nelze
vysoké školy takto paušálně hodnotit jen podle toho, jestli jsou soukromé nebo veřejné.

Ptáme se
ministra školství

Každý rok zpovídáme ministra školství na otázky, které by vás mohly
zajímat. Dozvíte se, kdy začíná státní maturita, jak se připravoval ministr
na přijímací zkoušky nebo jak se liší soukromé a veřejné vysoké školy.
Rozhovor vedla Mgr. Zaoralová z www.KamPoMaturite.cz.
Pane ministře, můžeme se zeptat, kterou
vysokou školu jste studoval?
Masarykovu univerzitu v Brně, konkrétně
politologii a religionistiku.

Pomáhal Vám někdo s výběrem školy
nebo jste byl o své volbě přesvědčen?
Rozhodoval jsem se sám. Předměty mého studia mě zajímaly odjakživa.

Připravoval jste se na přijímací zkoušky
sám nebo jste navštěvoval nějaké kurzy?

Do žádných kurzů jsem nechodil, ačkoliv
nepochybuji, že mohou být užitečné. O historii, politice a náboženství jsem toho přečetl
hodně už na gymnáziu, měl jsem docela dobrý
základ.

Studenti mají možnost velkého přehledu
o dalším studiu – webové stránky škol,
dny otevřených dveří, informace v tisku.
Myslíte si, že je to dostačující pro rozhodnutí, co studovat?

Ano. Ten, kdo chce rozhodovat o svém dalším
studiu na základě podložených informací a ne
dohadů, má spoustu možností.

Myslíte si, že přijímací řízení na veřejných i soukromých vysokých školách je
vyhovující ?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemůže do podoby přijímacího řízení na
konkrétních vysokých školách moc mluvit.
Faktem ale je, že si hodně slibujeme od státní maturity. Vysoké školy začnou k jednotné
maturitní zkoušce časem přihlížet a celý proces přijímacího řízení tak dostane transparentnější ráz. Dosáhnout větší provázanosti
mezi jednotlivými stupni vzdělávání (v tomto
případě mezi středním a vysokým školstvím)
byl jeden z nejdůležitějších cílů, s nimiž jsem
se ujímal úřadu.

Jste přesvědčen o odpovídající kvalitě
výuky na soukromých vysokých školách?

Můžou si být studenti jistí, že nová maturita bude od roku 2010? Co si ministerstvo školství slibuje od nové maturity?

Ano, žáci a žákyně středních škol si mohou
být jisti, že v roce 2010 nastupuje tzv. náběhová fáze státní maturity. Ta bude vypadat
následovně: dvě povinné zkoušky, jedna
z češtiny a druhá buď z matematiky nebo
cizího jazyka. K tomu je možnost až tří zkoušek nepovinných.
Od roku 2012 pak bude platit tzv. plná verze.
Tam už budou povinné zkoušky tři: z češtiny,
z cizího jazyka a ta třetí buď z matematiky,
nebo z informatiky, nebo z občanského a společenskovědního základu. Přičemž ředitel
školy bude mít možnost (kterou samozřejmě
nemusí využít) stanovit třetí povinný maturitní předmět direktivně. Připomínám, že
maturita je dvouúrovňová, protože jinak to
vzhledem k rozvětvenému systému školství
ani nejde. Jednoúrovňová maturita by byla
zákonitě pro některé školy příliš snadná, pro
jiné naopak složitá.
Nový systém má řadu předností i pro případ
vzniku „extrémních“ situací. Pokud například
někdo přecení své síly a propadne u zkoušky
vyšší úrovně, může na konci srpna vsadit na
jistotu a opravnou zkoušku vykonat na úrovni základní. Hlavní výhodu však nový návrh
nabízí uchazečům o studium na vysoké škole.
Lze totiž oprávněně očekávat, že vysoké školy
začnou opět přihlížet k maturitnímu vysvědčení a postupně zohlední jistě i to, na jaké
úrovni byla zkouška vykonána. ■

27 zemí světa, 7 milionů studentů

„Formule 1 je život, prožij ho i Ty“
• zapoj se do celosvětové vzdělávací soutěže Formule 1 ve školách,
která je určená pro týmy studentů středních škol
• zdokonal se v práci s předními projektovými počítačovými systémy
(CAD a CAM systémy)
• poznej a v praxi používej nové technologie jako je virtuální větrný tunel
• vyzkoušej si v reálném a vzrušujícím prostředí fyziku, aerodynamiku,
marketing, ﬁnanční strategii a vedení týmu
• vyhraj stipendium na londýnské univerzitě a spoustu dalších zajímavých
cen
• přihlas se a zaujmi „pole position“ na kariérním roštu

„Start v září“
registrace a více informací najdeš na:

www.f1veskolach.cz
Majitel práv

Technologický partner



kam po maturitě

Maturita je pro studenta jako rozcestí
Chtěli bychom vás seznámit se všemi možnostmi
„pomaturitního“ vývoje a pomoci vám situaci trochu
zpřehlednit. Projdeme s vámi nabízené alternativy,
upozorníme vás na jejich přednosti a možná úskalí.
Vaší (ne-)výhodou je opravdu široký a pestrý výběr
možností uplatnění po maturitě.
1. Veřejné vysoké školy a univerzity
Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lepší uplatnění, vyšší výdělky
a nejmenší riziko nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi bakalářským
a magisterským studiem. Na západě rozšířenější bakalářské studium
poskytuje výhodu v kratší době studia, je ukončené vysokoškolským
titulem. Po jeho absolvování máte možnost změnit obor, fakultu nebo
i školu pro případné navazující magisterské studium. Dlouhé prázdniny,
studentský život a šest let studia bez školného.
Několik let intenzivního studia, obtížné zkouškové období, výdaje
za studijní materiály a omezené možnosti výdělku. U velkých oborů
budete studovat ve velkých skupinách a při zápisu na některé žádané
předměty svádíte souboje s ostatními.
2. Soukromé vysoké školy
Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivní obory, možnost dokončit
studium i v zahraničí. Kvalitní soukromé školy nabízejí vyšší standard
vyučování a modernější učebny v porovnání s průměrem veřejných škol.
Některé soukromé školy vyučují v cizím jazyce (většinou v angličtině)
a získaný titul uznávají partnerské zahraniční univerzity. U většiny škol
nejsou přijímací zkoušky příliš obtížné, nebo nejsou vůbec. V ročníku
jsou menší skupiny studentů. Soukromé vysoké školy se snaží propojit výuku s praxí, nebo jsou přímo založeny firmami, které potřebují

www.CDstudent.cz

Akce do 30. září za 249 Kč!

vychovat dostatek odborníků v oboru.
Studium na soukromých vysokých školách je placené. Některé školy
nenabízejí navazující magisterské studium. Soukromé vysoké školy
nabízejí zatím méně oborů.
3. Vyšší odborné školy
Velká nabídka vyšších odborných škol, které poskytují praktické
vzdělání a zajímavé studijní obory. Snazší přijímací řízení než u VŠ.
Přihlášky můžete podávat do konce dubna, ale lze se na ně dostat ještě
v 2. a 3. kole přijímacího řízení (červenec - srpen). Velkou výhodou
„vošek“ je praxe jako součást studia. Po absolutoriu získáte titul diplomovaný specialista (DiS). Nově můžete u některých „vošek“ pokračovat
v bakalářském studiu.
Horší renomé než vysoké školy, vzdělání je nižší než vysokoškolské.
Titul Dis je málo známý.
4. Pomaturitní jazykové kurzy
Naučíte se jeden nebo i dva světové jazyky. Na závěr studia můžete
složit mezinárodní jazykové zkoušky, nebo státní jazykovou zkoušku.
Do jednoho roku po maturitě zůstává studentům pomaturitních jazykových kurzů status studenta a stát za ně platí zdravotní a sociální
pojištění. Kurzy zaberou většinou jen dvacet hodin týdně. Studovat
můžete i v odpoledních hodinách po práci.
Věnujete se jen studiu jazyků. Cena kurzu je přes 25 000 Kč.
5. Nulté ročníky, pomaturitní a rekvalifikační kurzy
Výborná příprava na přijímací zkoušky. Získáte nové odborné
vědomosti, blíže poznáte zvolený studijní obor a budete se moci rozhodnout, jestli jej na dané škole opravdu chcete studovat. Vysoké školy,
které otevírají své nulté ročníky, nabízejí možnost požádat po úspěšných
přijímačkách o uznání zkoušek složených v “nulťáku”. Nejširší nabídku nultých ročníků nabízejí vzdělávací agentury. Na závěr kurzu obvykle obdržíte certifikát o jeho absolvování, který vám může pomoci
u přijímacích zkoušek. Lze kombinovat se studiem cizích jazyků.
Otevírá je pouze málo škol a jsou vždy placené.
6. Studium v zahraničí
Po vstupu do EU platí pro Čechy stejné podmínky na evropských
vysokých školách jako pro domácí studenty. K přijetí potřebujete složit
přijímací zkoušky, případně uhradit školné. Některé státy mají studium
bezplatné, např. Německo a Rakousko. Výborně se naučíte cizí jazyk,
získáte zahraniční zkušenosti a budete na trhu práce něčím výjimeční.
Většina studentů jede studovat do zahraničí až z české vysoké školy
v rámci projektu Erasmus.
Vyšší životní náklady. Na prestižních školách se platí deseti- až statisícové školné. Zahraniční univerzita není zárukou kvality, je nutné si
školu předem pořádně prověřit. Odloučení od rodiny a kamarádů.
Dlouhodobé zařizování a shánění informací.
7. Práce v zahraničí (au-pair, work and travel, jiné)
Naučíte se cizí jazyk. Kromě tradičních au-pair můžete dnes v cizině
pracovat i v mnoha jiných profesích. V rámci EU můžete legálně pracovat např. ve Velké Británii, Irsku a Švédsku. Zajímavou příležitostí jsou
různé charitativní organizace, zájemci většinou pracují pouze za ubytování a stravu.
Většinou máte tolik práce, že se nestíháte připravovat na další
přijímačky. Málokdy si přivezete nějaké větší peníze, protože je utratíte
za cestování nebo za vyšší životní náklady. Silná koruna snižuje váš
skutečný příjem.
8. Nastoupit do práce
Vyděláváte peníze, získáváte zkušenosti, praxi a kontakty. Jste nezávislí na rodičích. Využijete velké poptávky po zaměstnacích (obzvláště
řemeslnících, technicích a IT).
Hůře se vrátíte ke studiu. Bez vzdělání jsou vaše možnosti v kariéře
omezené.
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PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY
Každý rok stoupá počet maturantů, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky pouze z učebnic, ale vzdělávají se v kurzech na přijímací
zkoušky pod odborným dohledem lektorů. Absolventi kurzů mají třikrát větší úspěšnost u přijímacích zkoušek než je průměr v daném
oboru. Přípravné kurzy nabízíme v Praze, Brně a Ostravě. Kurzy probíhají 1x za 14 dní v sobotu nebo každý týden ve středu od října 2008
do května 2009. Systematická příprava, přesné zacílení výuky na skutečný obsah přijímacích testů, přátelští lektoři, vyučování se studenty,
kteří se hlásí na stejný obor, vyučování v malých skupinách, podrobné osnovy kurzů, tato kritéria splňují naše přípravné kurzy.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA ! ROZHODNĚTE VČAS O SVÉ PŘÍPRAVĚ NA STUDIUM
PRÁVNICKÉ FAKULTY
Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: právní logika, studijní a všeobecné předpoklady (stěžejní předměty), základy
práva a právní terminologie, dějiny. K dispozici budou varianty z přijímacích zkoušek právnických fakult (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc)
z minulých let, které se budou neustále procvičovat, probírat a zkoušet.

PSYCHOLOGIE
Přijímací zkoušky se skládají z písemné a ústní části. Součástí písemné části je test znalostí z psychologie. Náš kurs by měl zvýšit vaši šanci
na úspěch hlavně v této části přijímacích zkoušek. Výuka bude probíhat převážně formou přednášek a testů.

STUDIUM SPOLEČENSKÝCH VĚD
Společně s lektorem proberete hlavní společenskovědní disciplíny, pomůžeme vám s orientací v odborné literatuře. Rozeberete
a vyzkoušíte si nanečisto „Rozhovor o motivaci a zájmech o studium“ a „Rozhovor o přečtené odborné i populárně-vědecké literatuře“.

EKONOMICKÉ FAKULTY
Přednášky jsou sestaveny podle pozměněné koncepce přijímacího řízení VŠE a ČZU. Studenti mají možnost konzultovat s lektory témata i problémy z vlastní přípravy či absolvovaných přijímacích testů. Velký důraz bude kladen na úspěšné zvládnutí přijímacích testů
“nanečisto” a konzultace s vyučujícím.

MEDICÍNA + FARMACIE
Cílem kurzu je příprava studentů v průběhu dvou semestrů studia přírodních věd - chemie, biologie a fyziky - na přijímací zkoušky na
lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty se zaměřením na biologii, chemii nebo geologii a pedagogické fakulty. 

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Přípravný kurz zahrnuje komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Výuka probíhá na základě výkladu daných tématických okruhů a rozboru
základních děl politické filosofie a politické teorie.

ŽURNALISTIKA
Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: český jazyk, česká a světová politická a mediální scéna, český a světový politický
přehled, sledování médií a vybrané kapitoly z literatury,vybrané předměty žurnalistiky, praktická žurnalistika.

POLICEJNÍ AKADEMIE
Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR se zaměřením na hlubší
orientaci a nalezení souvislostí v ekonomických vědách, osvojení základních pojmů a dat politických událostí. 

ANGLIČTINA
Náš jednoletý kurz je určen pro všechny uchazeče o studium na vysokých školách na všech fakultách, kde je součástí přijímacího řízení
angličtina,  pro maturanty, kteří se chtějí stoprocentně připravit na maturitní  zkoušku.

OSP – TSP (Scio testy, MUNI testy)
Kurzy testů studijních (všeobecných) předpokladů a Scio testů zvyšují úspěšnost studentů u přijímacích testů, národně srovnávacích
zkoušek až o 40%. Lektor vysvětlí teorii a na příkladech ukáže typové řešení. Vyzkoušíte si všechny testy nanečisto. Kurzy probíhají po celý
školní rok.

Přehled všech kurzů najdete na www.KamPoMaturite.cz/kurzy
nebo na T: 233 382 685, M: 606 411 115.
Můžete nás i osobně navštívit, poradíme vám s výběrem školy.
Najdete nás od Po do Pá 8:30-17:30 AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7.

TIP!

  
www.KamPoMaturite.cz/testy – přijímací testy minulých let od desítky vysokých škol, fakultu a oborů;
www.CDstudent.cz – výukové CD s maturitními otázkami, testy, seminárkami, 4000 pomůcek; www.KamPoMaturite.
cz/prijimacky – učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám na všechy obory; www.casopis.kampomaturite.cz– článek
o úspěšnosti u přijímaček dle oborů; www.Amos-skola.cz – vzdělávací agentura Amos, přípravné kurzy
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Adresář vysokých škol a fakult v České republice 2008/2009

Adresář vychází z internetového adresáře www.VysokeSkoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých škol naleznete na www.VysokeSkoly.com, kde si můžete porovnat jednotlivé školy dle zaměření a oborů! Platnost k 20. srpnu 2008.
Veřejné vysoké školy
Akademie múzických umění v Praze

Praha 1

257 534 205

www.amu.cz

Hudební fakulta

Praha 1

257 530 697

www.hamu.cz

Divadelní fakulta

Praha 1

221 111 066

www.damu.cz

Praha 1

221 197 274

www.famu.cz

Akademie vý tvarných umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Praha 7

220 408 214

www.avu.cz

České vysoké učení technické v Praze

Praha 6

224 351 111

www.cvut.cz

Fakulta stavební

Praha 6

224 354 491

www.fsv.cvut.cz

Fakulta strojní

Praha 6

224 352 424

www.fs.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická

Praha 6

224 353 903

www.fel.cvut.cz

Fakulta dopravní

Praha 1

224 359 542

www.fd.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství

Kladno

312 608 277

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Praha 1

222 310 277

www.fjfi.cvut.cz

Fakulta architektury

Praha 6

224 353 728

www.fa.cvut.cz

Praha 6 Suchdol

224 381 111

www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Praha 6

224 382 360

www.pef.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravin. a přír.  zdrojů

Praha 6

224 384 585

www.af.czu.cz

Technická fakulta

Praha 6

224 384 216

www.tf.czu.cz

Fakulta životního prostředí

Praha 6

224 384 351

www.fzp.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská

Praha 6

224 383 743

www.lf.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut tropů a subtropů

Praha 6

224 382 164

www.itsz.czu.cz

České Budějovice

389 032 021

www.jcu.cz

Zdravotně sociální fakulta

České Budějovice

387 427 901

www.zsf.jcu.cz

Zemědělská fakulta

České Budějovice

389 032 520

www.zf.jcu.cz

Teologická fakulta

České Budějovice

389 033 504

www.tf.jcu.cz

Ekonomická fakulta

České Budějovice

387 771 111

www.ef.jcu.cz

Přírodovědecká fakulta

České Budějovice

387 772 262

www.prf.jcu.cz

Filozofická fakulta

České Budějovice

387 774 801

www.ff.jcu.cz

Pedagogická fakulta

České Budějovice

38 7773 040

www.pf.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Brno

542 591 110

www.jamu.cz

Hudební fakulta

Brno

542 321 307

www.hf.jamu.cz

Divadelní fakulta

Brno

542 321 307

www.difa.jamu.cz

Praha 1

224 491 111

www.cuni.cz

1. lékařská fakulta

Praha 2

224 961 111

www.lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta

Praha 5

224 431 111

www.lf2.cuni.cz

3. lékařská fakulta

Praha 10

267 102 111

www.lf3.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta

Praha 1

221 988 215

www.etf.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

Praha 5

251 080 326

www.fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Praha 1

222 112 230

www.fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Praha 6

220 172 321

www.ftvs.cuni.cz

Farmaceutická fakulta Hradec Králové

Hradec Králové

495 067 111

www.faf.cuni.cz

Filozofická fakulta

Praha 1

221 619 325

www.ff.cuni.cz

Husitská teologická fakulta

Praha 4

241 733 131

www.htf.cuni.cz

Katolická teologická fakulta

Praha 6

220 181 402

www.ktf.cuni.cz

Lékařská fakulta Hradec Králové

Hradec Králové

495 816 220

www.lfhk.cuni.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Karlova univerzita v Praze

Lékařská fakulta Plzeň

Plzeň

377 593 432

www.lfp.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta

Praha 2

221 911 254

www.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta

Praha 1

221 900 263

www.pedf.cuni.cz

Právnická fakulta

Praha 1

221 005 202

www.prf.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta

Praha 2

224 913 141

www.natur.cuni.cz

Brno

549 494 828

www.muni.cz

Lékařská fakulta

Brno

549 494 710

www.med.muni.cz

Filozofická fakulta

Brno

549 494 819

www.phil.muni.cz

Právnická fakulta

Brno

549 491 205

law.muni.cz

Masarykova univerzita v Brně
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Fakulta sociálních studií

Brno

549 491 920

www.fss.muni.cz

Přírodovědecká fakulta

Brno

549 491 405

www.sci.muni.cz

Fakulta informatiky

Brno

549 494 862

www.fi.muni.cz

Pedagogická fakulta

Brno

549 497 384

www.ped.muni.cz/wstud

Fakulta sportovních studií

Brno

549 498 619

www.fsps.muni.cz

Fakulta ekonomicko-správní

Brno

549 494 489

www.econ.muni.cz

Brno - Černá Pole

545 131 111

www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Brno

545 132 024

www.pef.mendelu.cz

Agronomická fakulta

Brno

545 133 003

www.af.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinár. studií

Brno

545 132 638

www.frrms.mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta

Brno

545 134 003

www.ldf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta

Lednice na Moravě

519 367 255

www.zf.mendelu.cz

Ostrava

596 160 151

www.osu.cz

Fakulta zdravotnických studií

Ostrava 3

596 983 092

zsf.osu.cz
fss.osu.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta sociálních studií

Ostrava

597 091 633

Filozofická fakulta

Ostrava 1

596 160 411

ff.osu.cz

Přírodovědecká fakulta

Ostrava

596 160 211

prf.osu.cz

Pedagogická fakulta

Ostrava

597 460 650

www.pdf.osu.cz

Fakulta umění

Ostrava

597 460 636

www.fu.osu.cz

Opava

553 684 111

www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Opava

553 684 245

www.fpf.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta

Karviná

596 398 238

www.opf.slu.cz

Fakulta veřejných politik

Opava

553 684 111

www.fvp.slu.cz

Matematický ústav

Opava

553 684 680

www.math.slu.cz

Liberec

485 351 111

www.vslib.cz

Fakulta strojní

Liberec

485 353 236

www.fs.vslib.cz

Fakulta mechatroniky

Liberec

485 353 429

www.fm.vslib.cz

Hospodářská fakulta

Liberec

485 353 425

www.hf.vslib.cz

Fakulta textilní

Liberec

485 353 239

www.ft.vslib.cz

Fakulta pedagogická

Liberec

485 352 402

www.fp.vslib.cz

Fakulta umění a architektury

Liberec

485 353 506

aa.vslib.cz

Hradec Králové

493 332 508

www.uhk.cz

Pedagogická fakulta

Hradec Králové

493 331 147

www.uhk.cz/pdf/

Fakulta humanitních studií

Hradec Králové

493 332 433

www.uhk.cz/fhs/

Fakulta informatiky a managementu

Hradec Králové

493 331 223

www.uhk.cz/fim

viz str. 16

Ústí nad Labem

475 282 111

www.ujep.cz

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta pedagogická

Ústí nad Labem

475 282 111

www.pf.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická viz str. 21

Ústí nad Labem

475 284 608

www.fse.ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Ústí nad Labem

475 601 149

www.fzp.ujep.cz

Fakulta umění a designu

Ústí nad Labem

475 285 128

www.fuud.ujep.cz

Fakulta přírodovědecká

Ústí nad Labem

475 283 182

www.sci.ujep.cz

Filozofická fakulta

Ústí nad Labem

475 283 166

www.ff.ujep.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu

Ústí nad Labem

475 285 511

www.fvtm.ujep.cz

Olomouc

585 631 111

www.upol.cz

Lékařská fakulta

Olomouc 1

585 635 010

www.lf.upol.cz

Fakulta zdravotnických věd

Olomouc

585 631 111

www.fzv.upol.cz

Filozofická fakulta

Olomouc 1

585 633 036

www.ff.upol.cz

Právnická fakulta

Olomouc 2

585 637 510

www.pf.upol.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta

Olomouc 1

585 637 010

www.cmtf.upol.cz

Přírodovědecká fakulta

Olomouc 1

585 634 010

www.prf.upol.cz

Pedagogická fakulta

Olomouc 2

585 635 010

www.pdf.upol.cz

Fakulta tělesné kultury

Olomouc 9

585 636 012

www.ftk.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Pardubice

466 036 111

www.upce.cz

Fakulta filozofická

Pardubice

466 036 226

www.upce.cz/fakulty/ff

Fakulta restaurování

Litomyšl

466 036 590

www.upce.cz/fakulty/fr

Fakulta chemicko-technologická

Pardubice

466 037 294

www.upce.cz/fakulty/fcht/

Fakulta ekonomicko-správní

Pardubice

466 036 023

www.upce.cz/fakulty/fes

Dopravní fakulta Jana Pernera

Pardubice

466 036 096

www.upce.cz/fakulty/dfjp/

Univerzita Pardubice
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Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pardubice

466 036 095

Fakulta zdravotnických studií

Pardubice

466 670 550

www.upce.cz/fakulty/fzs/

Zlín

576 031 111

www.utb.cz

Fakulta technologická

Zlín

577 210 722

www.ft.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

Zlín

576 031 580

www.fai.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

Zlín

576 032 312

www.fame.utb.cz

Fakulta humanitních studií

Zlín

576 031 111

www.fhs.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací

Zlín

576 034 210

www.fmk.utb.cz

Brno

541 561 111

www.vfu.cz

Fakulta veterinárního lékařství

Brno

541 562 442

www.fvl.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Brno

541 562 797

www.fvhe.vfu.cz

Farmaceutická fakulta

Brno

541 562 801

www.faf.vfu.cz

Ostrava

597 325 278

www.vsb.cz

Fakulta stavební

Ostrava

597 321 320

www.fast.vsb.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ostrava

597 322 810

www.fbi.vsb.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Ostrava

597 323 108

www.fs.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ostrava

597 323 145

www.fei.vsb.cz

Hornicko-geologická fakulta

Ostrava

597 325 576

www.hgf.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Ostrava

597 325 552

www.fmmi.vsb.cz

Ekonomická fakulta

Ostrava 1

597 322 331

www.ekf.vsb.cz

Praha 3 - Žižkov

224 095 111

www.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3 - Žižkov

224 095 118

www.f1.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3 - Žižkov

224 095 242

www.fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3 - Žižkov

224 095 380

www.fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3 - Žižkov

224 095 441

www.fis.vse.cz

Fakulta národohospodářská

Praha 3 - Žižkov

224 095 540

www.fnh.vse.cz

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec

384 417 273  

www.fm.vse.cz

viz str. 22

Praha 6

220 444 144

www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Fakulta technologie ochrany prostředí

Praha 6

220 444 060

www.vscht.cz

Fakulta potravinářské a biochem. technologie

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská
Vysoká škola poly technická Jihlava

Praha 6

224 353 829

www.vscht.cz

Jihlava

567 141 181

www.vspji.cz

Praha 1

251 098 232

www.vsup.cz

viz str. 22

Brno

541 145 201

www.vutbr.cz

Fakulta stavební

Brno

541 147 111

www.fce.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství

Brno

541 142 135

www.fme.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunik. technologií

Brno

541 146 340

www.feec.vutbr.cz

Fakulta informačních technologií

Brno

541 141 145

www.fit.vutbr.cz

Fakulta chemická

Brno

541 149 358

www.fch.vutbr.cz

Fakulta architektury

Brno

542 146 620

www.fa.vutbr.cz

Fakulta výtvarných umění

Brno

541 146 803

www.ffa.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská

Brno

541 142 648

www.fbm.vutbr.cz

Plzeň

377 631 111

www.zcu.cz

Fakulta strojní

Plzeň

377 638 010

www.fst.zcu.cz

Fakulta elektrotechnická

Plzeň

377 634 013

www.fel.zcu.cz

Fakulta právnická

Plzeň

377 637 680

www.fpr.zcu.cz

Fakulta filozofická

Plzeň

377 635 010

www.ff.zcu.cz

Fakulta pedagogická

Plzeň

377 636 010

www.pef.zcu.cz

Fakulta ekonomická

Cheb 1

377 633 010

www.fek.zcu.cz

Ústav umění a designu viz str. 17

Plzeň

377 636 710

www.uud.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd

Plzeň

377 632 010

www.fav.zcu.cz

Praha 4

241 714 585

www.polac.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně

www.upce.cz/fakulty/ui

Západočeská univerzita v Plzni

Státní vysoké školy
Policejní akademie České Republiky

Brno

973 442 554

www.unob.cz

Fakulta ekonomiky a managementu

Brno

973 443 705

fem.unob.cz

Fakulta vojenských technologií

Brno

973 442 534

www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví

Hradec Králové

973 253 160

www.pmfhk.cz

Univerzita obrany v Brně
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Soukromé vysoké školy
Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společens. věd

Kolín

321 734 711

www.vspsv.cz

Akademie STING, o.p.s.

Brno

541 220 334

www.sting.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. viz str. 30

Praha 1

257 530 202

www.aauni.edu

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

Brno

545 242 583

www.bibs.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s.

Praha 7

233 074 547

www.bivs.cz

CEVRO Institut vysoká škola

Praha 1

224 237 769

www.cevroinstitut.cz

Czech Management Institute Praha

Praha 2

224 920 088

www.esma.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Kunovice

572 433 653

www.vos.cz/vysoka

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Písek

382 264 212

www.filmovka.cz

Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola

Brno

548 213 975

www.fdyson.cz

Literární akademie Josefa Škvoreckého viz str. 28

Praha 4

272 773 045

www.lit-akad.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. viz str. 34

Praha 10

274 815 044

www.mup.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář

Praha 6

296 392 377

www.ibts.cz

Mezinárodní pražská univerzita

Praha 6

251 625 126

www.mpu-prague.cz

Moravská vysoká škola Olomouc

Olomouc

587 331 822

www.mvso.cz

NEWTON College viz str. 25

Brno

545 124 614

www.newtoncollege.cz

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

Praha 4

272 937 714

www.viap.cz

Pražský technologický institut, o.p.s.

Praha 4

272 765 276

www.pti.cz

Rašínova vysoká škola

Brno

541 632 517

www.ravys.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o.

Znojmo

530 504 066

www.svse.cz

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

Praha 8

284 841 027

www.svses.cz

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

Kladno

312 663 822

www.svikladno.cz

ŠKODA AUTO a.s. vysoká škola

Mladá Boleslav

326 706 230

www.savs.cz

Unicorn College, s.r.o.

Praha 3

271 097 111

www.unicorncollege.cz

University of New York in Prague, s.r.o. viz str. 31

Praha 2

224 221 281

www.unyp.cz

Univerzita Jana Amose Komenského, s. r. o. viz str. 27

Praha 3

267 199 012

www.vsjak.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Praha 11

272 931 435

www.vsap.cz

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií

České Budějovice

387 318 632

www.vscb.cz

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií viz str. 30

Praha 7

222 782 007

www.vscrts.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství

Praha 1

224 142 685

www.vscrhl.cz

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

Ústí n. Labem

841 133 166

www.vsem.cz

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

České Budějovice

386 116 815

www.vsers.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. viz str. 28

Praha 5

210 088 870

www.vsfs.cz

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

Praha 8

283 101 120

www.vsh.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

Brno

543 254 856

www.vske.cz

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Karlovy Vary

353 226 154

www.vskv.cz

Vysoká škola logistiky

Přerov

581 701 445

www.vslg.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Praha 5

251 512 231

www.vsmie.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Praha 5

241 482 427

www.vip-vs.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.

Brno

547 218 247

www.hotskolabrno.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Praha 1

224 076 337

www.vso-praha.cz

Vysoká škola podnikání, a.s.

Ostrava

595 228 120

www.vsp.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17

235 322 762

www.vsrr.cz

Vysoká škola sociálně-správní

Havířov

596 411 343

www.vsss.cz

Vysoká škola technická a ekonomická

České Budějovice

387 842 144

www.vstecb.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Praha 14

281 932 013

www.vstvs.palestra.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

Plzeň

377 534 450

www.vsplzen.cz

Vysoká škola zdravotnická

Praha 5

257 316 787

www.vzsp5.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Třebíč

568 850 047

www.zmvs.cz

Zahraniční vysoké školy – Školy zde uvedené mají některé programy akreditované pouze v zahraničí – v USA, Británie, Švýcarsko, Rusko. Ne u MŠMT ČR. Vysoké školy označené * nabízí i studijní programy akreditované MŠMT ČR.
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. * viz str. 30

Praha 1

257 530 202

www.aauni.edu

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

Brno

545 242 583

www.bibs.cz

Prague College

Praha 2

222 722 544

www.praguecollege.cz

University of New York in Prague, s.r.o. * viz str. 31

Praha 2

224 221 281

www.unyp.cz

University of Northern Virginia - Prague viz str. 33

Praha 1

224 872 485

www.unva.cz

Newport International University

Ostrava

596 113 470

www.newportu.cz

Mezinárodní institut podnikatelství a práva

Praha 4

261 227 065

www.mipp.cz
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kam po maturitě

Knihy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky

N

a internetovém vzdělávacím portálu www.KamPoMaturite.cz vám nabízíme největší a nejucelenější nabídku učebnic, testů
a cvičebnic pro přípravu na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy v celé České republice. Více než 400 publikací
jsme pro vás přehledně roztřídili podle fakult, oborů a předmětů. 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 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).
Akční cena: 249 Kč do 30. 9. 2008 (běžná cena 450 Kč)

Přijímací zkoušky
Nabízíme kompletní edici Přijímací zkoušky od Fragmentu:
Testy - Andragogika, Angličtina VŠ, Matematika, Právo a logika,
Politologie, Psychologie, Testy studijních předpokladů,
Všeobecný přehled...
Zvýhodněné ceny již od 189 Kč

Maturitní otázky
Nová edice Maturitní otázky od Fragmentu,
která obsahuje všechny středoškolské předměty
a kniha nabízí souhrn učiva, rady k maturitě a testové úlohy.
Zvýhodněné ceny již od 169 Kč

Maturita
Fragment připravil speciální edici Maturita,
která nabízí stručně, ale kvalitně, zpracované maturitní témata.
Lze využít jako osnovu k učení o svaťaku.
Ceny již od 88 Kč

Tradiční řada knih s přehledem
středoškolského učiva.
Angličtina a němčina s audio CD.

Zavedená řada Odmaturuj,
všechny předměty přehledně
a barevně.

Cena: od 116 Kč

Cena: od 89 Kč
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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.

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

Studijní obory:
3107R012
3107R011
3107R002
3106R004
3106R002
3107R004

3107R007

3107R006

Technické textilie
Textilní materiály a zkušebnictví
Mechanická textilní technologie
Netkané textilie
Chemická technologie textilní
Technologie a řízení oděvní výroby
Zaměření:
Oděvní výroba (Liberec)
Konfekční výroba (Prostějov)
Textilní marketing
Zaměření:
Textilní marketing
Textilní marketing a technologie
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

3106T007

Textilní a oděvní technologie
Zaměření:
Textilní technologie
Chemická technologie textilní
Oděvní technologie
Řízení technologických procesů
Textilní materiálové inženýrství
Zaměření:
Textilní materiálové inženýrství
Netkané textilie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
„průmyslový management”
Nové studijní obory:
Management jakosti
Zaměření:
Management jakosti
Jakost a metrologie
Produktový management
Zaměření:
Textil
Strojírenství

Adresa:
Studentská 2,
461 17 Liberec
El. přihl.: ANO
Telefon:
485 351 111
www.ft.tul.cz
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Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

Univerzita Hradec Králové
Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 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

www.uhk.cz/ff
•B
 c. 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, Sociologie:
Sociologie obecná a empirická
• NMgr. Politologie: Politologie – africká studia, Politologie – latinskoamerická studia, Historické vědy: Historie, Archeologie
•P
 h.D. Historické vědy: České a československé dějiny

Fakulta informatiky a managementu

www.uhk.cz/fim
•B
 c. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Ekonomika a management: Finanční management, Management cestovního ruchu,
Sportovní management, Systémové inženýrství a informatika: Informační management
•M
 gr. Systémové inženýrství a informatika: Informační management
• NMgr. Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika, Systémové
inženýrství a informatika: Informační management
•P
 h.D. Systémové inženýrství a informatika: Informační a znalostní management

Pedagogická fakulta

www.uhk.cz/pdf
• 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 se 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, Bezpečnost práce v nevýrobní sféře
• 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, Biologie: Systematická biologie a ekologie
• Ph.D. Specializace v pedagogice: Teorie vzdělávání ve fyzice, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

V roce 2008 univerzita otevřela ve svém kampusu Na Soutoku
moderní budovu Fakulty informatiky a managementu a zprovoznila špičkové umělecké ateliéry v Regiocentru Nový pivovar
v Hradci Králové. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!
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Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.:
ANO
www.af.czu.cz

FAPPZ nabízí v ak. roce 2009/10 mj. tyto akreditované bakalářské obory:
Chovatelství, Chov koní, Kynologie, Speciální chovy, Kvalita produkce,
Zahradní a krajinářské úpravy, Produkční a okrasné zahradnictví, Trávníkářství,
Rostlinolékařství, Ekologické zemědělství, Udržitelné využívání přírodních zdrojů,
Veřejná správa v oblasti
zemědělství a péče o krajinu,
Sustainable Use
of Natural Resources
Pro absolventy Bc studia nabízí FAPPZ
širokou škálu oborů navazujícího
magisterského studia.
Dny otevřených dveří: 30. a 31. 1. 2009
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2009
Přijímací zkouška: 8. – 12. 6. 2009

Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně
Adresa: Studijní oddělení: Zemědělská 1, 613 00 Brno
El. přihl.: ANO Telefon: 545 132 706, 545 132 704, 545 132 705 Fax: 545 132 727
E-mail: studijni@pef.mendelu.cz www.pef.mendelu.cz

•

•

•

Proč jít na PEF?

•P
 raktické zaměření studia – oceníte praktické zaměření studia, díky kterému získáte výhodné postavení u budoucích zaměstnavatelů.
• Budete vždy v obraze – nezbytnou komunikaci a orientaci během studia Vám umožní nejmodernější informační systém vytvořený přímo na naší
univerzitě.
• Moderní technické vybavení – moderní prostředí budovy roku 2005 a univerzitní kampus Vám zpříjemní celé studium.
• Studium v zahraničí – Láká Vás studium v zahraničí? Spolupracujeme s celou řadou prestižních univerzit po celém světě, na kterých můžete studovat.
• Přátelské prostředí – Najdete si spoustu přátel! U nás to není o konkurenci, ale o spolupráci!

Typy studia:

• Bakalářské

studium 3 roky
• Navazující magisterské studium 2 roky
• Doktorské studium 3 roky

Charakteristika fakulty:

• Evropský

kreditní systém (ECTS) – individuální studium
a sestavení rozvrhů
• Programy v českém a anglickém jazyce
• Praktické zaměření studia
• Vysoká úspěšnost absolventů a jejich zapojení do praxe
• Elektronické přijímací zkoušky
• Profesionální akademické zázemí
• Dva termíny pro zahájení studia: od února (ZS), tak i září (LS)

Studijní program Ekonomika a management

Obor Manažersko-ekonomický (B, M) - vyučován v českém
i v anglickém jazyce,
Obor Sociálně ekonomický (B),
Obor Management obchodní činnosti (B),
Obor Cestovní ruch (B),
Obor Evropská studia v podnikání a ekonomice (M) - vyučován jen
v anglickém jazyce

Studijní program Hospodářská politika a správa

Obor Finance (B, M),
Obor Veřejná správa (B, M)

Studijní program Systémové inženýrství a informatika
Obor Ekonomická informatika (B, M)

Studijní program Inženýrská informatika
Obor Automatizace řízení a informatika (B)
(B) – bakalářský, (M) – navazující magisterský

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se konají z matematiky
a zvoleného světového jazyka.
Uchazeč může být přijat i na základě SCIO testů.
Podrobnosti o podmínkách přijetí naleznete na stránce
www.pef.mendelu.cz/prouchazece.php
Přihlášky pro zahájení studia od LS (tzn. od 2/2009)
přijímáme elektronicky do 31. 10. 2008 a pro ZS
(od 9/2009) do 15. 3. 2009.
Dny otevřených dveří:
9. 1., 23. 1. a 6. 2. 2009, vždy se zahájením ve 13.00
v posluchárně Q01.
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Filozofická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: + 420 475 283 272
fax: + 420 475 283 274
www.ff.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 284 611
Fax: +420 475 200 169
www.fse.ujep.cz
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 111
fax: +420 475 285 127
www.fuud.ujep.cz

7 FAKULT a 1 ÚSTAV na severu Čech

Pedagogická fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 111
fax: +420 475 212 053
www.pf.ujep.cz
Přírodovědecká fakulta
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 223
fax: +420 475 283 563
www.sci.ujep.cz

Fakulta výrobních
technologií a managementu
Na Okraji 1001
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 511
fax: +420 475 285 566
www.fvtm.ujep.cz

Ústav zdravotnických
studií
Velká Hradební 13
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 211
www.uzs.ujep.cz

Fakulta životního prostředí
Králova výšina 7
400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 111
fax: +420 475 284 158
www.fzp.ujep.cz

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ KE VZDĚLÁNÍ
www.ujep.cz
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Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Telefon: 377 636 710 (přijímací zkoušky), 377 636 707 (vnější vztahy)
E-mail: uud@uud.zcu.cz www.uud.zcu.cz

•

Ústav umění a designu (UUD) Západočeské univerzity v Plzni je v současné době
jednou z nejmladších uměleckých vysokých škol v České republice. Ústav vznikl
1. dubna 2004 a jeho posláním je získat postavení přední specializované vzdělávací instituce v oblasti výtvarného
umění a designu v České republice a vytvořit podmínky pro vznik Fakulty umění a designu na Západočeské
univerzitě v Plzni (ZČU).
Ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem je úzká spolupráce s ostatními fakultami Západočeské univerzity a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.
Na UUD působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti výtvarného umění a designu přesahuje hranice České republiky,
např. doc. Josef Mištera (ilustrace), akad. mal. Mikoláš Axmann (grafické techniky), prof. Jiří Beránek (sochařství), prof. Július Gajdoš (scénické umění),
prof. Boris Jirků (figurální kresba), doc. Jiří Kornatovský (kresba a grafika), doc. Helena Krbcová (fashion design), prof. Adéla Matasová (intermediální
a prostorová tvorba), prof. Vratislav Karel Novák (design kovu a šperku), prof. Václav Šerák (keramický design), doc. Dušan Zahoranský (intermediální
umění), prof. Zdeněk Ziegler (grafický design) a mnoho dalších.
Další rozvoj UUD je spojen s dislokací do prostor nové, moderní a pro potřeby umělecké školy lépe vyhovující budovy, která v dohledné době vyroste
v prostorách univerzitního areálu ZČU (viz obrázek).

Současné studijní programy a obory:
Výtvarná umění
Ilustrace a grafika (BcA.)
Specializace:
• Mediální a didaktická ilustrace
• Grafický design
• Knižní vazba
Intermediální tvorba (MgA.)
Design
Design (BcA.)
Specializace:
• Produktový design
• Průmyslový design
Design kovu a šperku (BcA.)
Fashion design (BcA.)
Keramický design (BcA.)
Multimediální design (BcA.)
Specializace:
• Multimédia
• Prostorová tvorba
Sochařství (BcA.)
Ilustrace a grafický design (MgA.)
Specializace:
• Ilustrace
• Grafický design
Keramický design (MgA.)

Den otevřených dveří UUD se koná každoročně poslední pátek
v měsíci říjnu – informace viz www.uud.zcu.cz.
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je konec
listopadu a talentové přijímací zkoušky se konají v prvním lednovém
týdnu.
Termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia
a předložení výtvarných prací je konec dubna.
UUD dále uskutečňuje i množství dalších aktivit v oblasti celoživotního
vzdělávání a přípravy na přijímací zkoušky jako je Mezinárodní letní
škola umění ArtCamp, Kurz figurální kresby prof. Borise Jirků a další
umělecké kurzy pro veřejnost.

Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání
a příprava na přijímací zkoušky
ArtCamp – Mezinárodní letní škola umění (www.uud.zcu.cz/artcamp)
Mezi dlouhodobé priority a cíle UUD patří rozvoj mezinárodních aktivit
a zprostředkování kontaktu s uměním pro širokou veřejnost. Na podporu
těchto cílů vznikl projekt mezinárodní letní školy umění ArtCamp, který
probíhá každoročně od roku 2005 a to vždy poslední tři týdny v červenci.
Účastníci letní školy umění si podle svého zájmu a zaměření mohou
vybrat ze široké nabídky výtvarných kurzů v délce jeden až dva týdny.
Kurzy vedou kromě umělců z UUD i další umělci ze zahraničí. Kurzy
jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou vhodné i jako příprava na
přijímací zkoušky na vysoké školy s uměleckým zaměřením. Každý účastník
navíc získá certifikát potvrzující absolvování daného kurzu či kurzů.
Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu
(www.uud.zcu.cz/celoziv_vzd.php)
UUD nabízí umělecké kurzy vhodné nejen pro uchazeče o studium na
uměleckých VŠ, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o umění. Studium je
zpoplatněno, zájemci neskládají přijímací zkoušky, rozhodující je včasné
zaplacení a kapacita jednotlivých kurzů. Je možné si vybrat buď samostatné kurzy nebo studijní balíček za nižší cenu. Absolventi jednotlivých kurzů
či celého oboru obdrží osvědčení o absolvování. V případě budoucího
přijetí do studia na UUD je možné si za dodržení stanovených podmínek
a Studijního a zkušebního řádu zažádat o uznání absolvovaných kurzů.
Kurz figurální kresby prof. Borise Jirků
Kurz se koná každý semestr, a to tři vyučovací hodiny týdně, vždy v úterý
odpoledne. Kurz rozvíjí kresebné dovednosti použitelné a potřebné
pro jakýkoliv obor výtvarného umění, současně rozvíjí tvarovou zásobu
a schopnost vnímat tvarové a prostorové vztahy. Náplní kurzu je kresba
figury podle živého modelu v životní velikosti.
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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.

Adresa:
Žižkovo náměstí 5,
771 40 Olomouc
P.O. box 212
El. přihl.:
ANO
Telefon:
585 635 010,
585 635 027
E-mail:
libuse.lysakova@upol.cz
www.upol.cz

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 2009/10
na webové stránce UP: www.studuj.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 28. 2. 2009.
Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské
a magisterské studijní obory – písemné a ústní
zkoušky 15. – 19. 6. 2009.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní
Rozhodli jste se pokračovat ve studiu na vysoké škole?
Spojte svou budoucnost se strojními obory!
Bakalářský studijní program „Strojírenství“

Adresa:
17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava – Poruba
El. přihl.:
ANO
Telefon:
597 323 112
(3108, 3107)
E-mail:
vera.kralova@vsb.cz
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

Bakalářský studijní program „Technologie letecké dopravy“
Název oboru
Technologie letecké dopravy
Technologie provozu letecké techniky
Technologie údržby letecké techniky

Délka
3 roky
3 roky
3 roky

Forma
prezenční
prezenční
prezenční

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

Jazyk
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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Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských oborech:

Adresa:
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon:
224 383 743,
224 383 761,
224 383 710
E-mail:
simandlova@fld.czu.cz
kurkova@fld.czu.cz
stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz

Bakalářské obory tříleté (Bc.):
Lesnictví (p+k), Dřevařství (p), Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
(p+k), Provoz a řízení myslivosti (p+k)
Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě.

Navazující magisterské obory dvouleté (Ing.):
Lesní inženýrství (p, k), Dřevařské inženýrství (p)
Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
p – prezenční studium, k – kombinované studium

V rámci studia lze až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách.
Den otevřených dveří: 30. – 31.1.2009
Přihlášky posílejte do 31. března 2009

Slezská univerzita v Opavě
Adresa: Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
El. přihl.: ANO Telefon: 553 684 111
www.fpf.slu.cz

•

Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Termín podání přihlášek:
– bakalářské, magisterské studium 27. 2. 2009
– navazující magisterské studium 20.7.2009
– doktorské studium 30. 5. 2009
Den otevřených dveří: leden 2009
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Počítačová technika a její
aplikace, Multimediální techniky, Informatika a výpočetní technika (IVT),
Lázeňství a turismus, Archeologie, Středověká archeologie, Historie, Historie - muzeologie, Dějiny kultury, Historie - památková péče, Informační
studia se zaměřením na knihovnictví, Knihovnictví, Česká literatura,
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo,
Půlobory: Archeologie, Historie, Muzeologie, Knihovnictví, Angličtina,
Italština, Němčina, Český jazyk a literatura
Kombinované studium
IVT, Knihovnictví, Česká literatura, Angličtina pro školskou praxi, Němčina
pro školskou praxi, Tvůrčí fotografie
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Učitelství fyziky - matematiky pro SŠ, Učitelství angličtiny pro střední
školy + Učitelství němčiny pro střední školy
MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Teoretická fyzika, IVT, Archeologie, Historie, Historie-muzeologie,
Kulturní dějiny, České moderní dějiny (1780 – 1990), Informační
a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny
komunitního typu, 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, Archeologie,
Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonomní systémy, Korpusová lingvistika
se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina),
Kombinované studium
Tvůrčí fotografie

Fakulta veřejných politik
Termín podání přihlášek:
– bakalářské studium 27. 2. 2009
– navazující magisterské studium 27.2.2009
Den otevřených dveří: leden 2009
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Všeobecná sestra, Středoevropská studia, Veřejná správa a regionální
politika (VSRP), Sociální patologie a prevence (SPP)
Kombinované studium
VSRP, SPP
MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium
Veřejná správa a sociální politika
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&AKULTA¬DOPRAVNÓ

VYSOKÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
www. vstecb.cz

Fakulta dopravní ČVUT
nabízí bakalářské
a magisterské vzdělání
v dopravě a telekomunikacích
a to ve čtyřech základních
oblastech:

Okružní 10, 370 01 České Budějovice
vstecb@vstecb.cz
tel: 387 842 144, fax: 387 842 145

• Dopravní systémy a technika
• Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
• Automatizace a informatika v dopravě a spojích
• Letecká doprava

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

Studijní oddělení:
Eva Vicenová, 224 359 542
Informace o studijních oborech:
Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
riha@fd.cvut.cz
Dny otevřených dveří:
Děčín: 11. 2. 2009 od 10:00
Praha: 23. 1. 2009 od 10:00

Aktualita

ZDARMA PORADÍME!

Hlásíte se na některé z těchto fakult: právnické, ekonomické, filozofické, lékařské, technické, přírodovědné nebo policejní akademii?
Napište na kurzy@kampomaturite.cz, která fakulta vás zajímá
a naši poradci ve vzdělávání vám pošlou e-mailem podrobný
návod “Jak se dostat na požadovanou fakultu”.

V podrobném návodu se dozvíte:

•
•
•
•
•
•
•

charakteristiku studia,
obsah přijímacího řízení,
procentuální úspěšnost u přijímacích zkoušek,
průběh a délku studia,
jak to vypada v praxi,
výhody dané fakulty
přehled univerzit, které mají danou fakultu

Nechte si poradit.

Pokud budete mít nějaký dotaz
o přijímacím řízení, můžete nám také
zavolat na 606 411 115 nebo
přes skype KamPoMaturite.cz či ICQ.
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Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Fakulta informatiky a statistiky nabízí 3leté prezenční bakalářské studium
v oborech:
•
•
•
•
•
•

Adresa:
nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3
Telefon:
224 095 441
Fax:
224 095 400
E-mail: sedlacko@vse.cz
www.fis.vse.cz

Informatika
Matematické metody v ekonomii
Statistické metody v ekonomii
Statistika a ekonometrie
Sociálně ekonomická demografie
Podnikové informační systémy

Navazujícím magisterské studium (2 roky)
a doktorské studium (3 roky) v oborech:
• Aplikovaná informatika
• Kvantitativní metody v ekonomice

Přihláška ke studiu: Všechny formuláře přihlášek budou k dispozici ve vrátnici VŠE, případně jsou ke stažení na
www.vse.cz v rubrice Zájemci o studium / Přihlášky ke studiu. Přihlášku je možné též podat elektronicky (stejná
adresa - Elektronická přihláška ke studiu). Na obor Podnikové informační systémy a pro druhé kolo přijímacího
řízení je nutno podat samostatnou přihlášku.
Termín odevzdání přihlášky na bakalářské studium: 28. 2. 2009 (první kolo přijímacího řízení kromě PIS),
30. 6. 2009 (druhé kolo přijímacího řízení a první kolo PIS), 20. 8. 2009 (druhé kolo PIS)
Den otevřených dveří: 17. ledna 2009 (sobota)

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů ve čtyřech studijních
programech a pěti studijních oborech. Ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku
a management, finanční management a regionální rozvoj, sociální studijní program je orientován na sociální práci.
Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě.
Celkové zaměření fakulty koresponduje s potřebami rozvoje regionu a snaží se přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti
nejen přípravou nových studijních programů pro studenty prezenčního a kombinovaného studia, ale i pro celoživotní
vzdělávání. Fakulta sociálně ekonomická přispívá k rozvoji regionu také zvyšováním úrovně vzdělanosti v rámci řízených
rekvalifikací, zejména absolventů středních škol. Na FSE je možné studovat ve 3-letých bakalářských programech
a v 2-letém magisterském programu, navazujícím na předchozí bakalářské studium. Studium na FSE je realizováno
ve dvou formách, a to jako studium prezenční a kombinované.

Adresa:
Moskevská 54,
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 284 611
E-mail:
dolankova@fse.ujep.cz
www.fse.ujep.cz

Přehled programů a oborů studovaných na FSE UJEP
Bakalářské studium
Prezenční a kombinovaná forma studia
Program
Obor
Ekonomika a managment
Podniková ekonomika a management
Finanční management
Obchod a marketing
Hospodářská politika a správa
Regionální rozvoj
Sociální politika a sociální práce
Sociální práce
Navazující magisterské studium
Program
Ekonomika a management

Prezenční forma studia
Obor
Podniková ekonomika a management

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Obory studia
Název oboru
Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Délka
6 let
5 let

Forma
prezenční
prezenční

Jazyk
ČJ/AJ
ČJ/AJ

Adresa:
Husova 3,
306 05 Plzeň

Den otevřených dveří se koná 21. 1. 2009 ve velké posluchárně Procháskova ústavu, Karlovarská 48, Plzeň. Začátky
prezentací jsou v 9.00; v 10.00 a v 11.00 hodin.

El. přihl.: ANO

Přihlášky ke studiu je nutné podat písemně i elektronicky do 28. 2. 2009.

Telefon:
377 593 430

Fakulta pořádá přípravné kurzy ke studiu v prezenční i elektronické formě.
Přihlášky budou od konce měsíce října na internetových stránkách fakulty.

E-mail:
martina.buriankova@lfp.
cuni.cz
www.lfp.cuni.cz

Fakulta vydala modelové otázky k přijímacímu řízení, které je možné zakoupit na Studijním oddělení
nebo v Knihkupectví Šesták, Klatovská 8, Plzeň.
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Veřejné vysoké školy

Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

Vysoké učení technické v Brně
VUT v Brně nabízí:
•
•
•
•
•
•
•

Adresa:
Antonínská 548/1,
601 90 Brno
El. přihl.: ANO
Telefon:
541 141 111
E-mail:
vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz

Technické, ekonomické, přírodovědecké, umělecké obory
Bakalářské (Bc.), magisterské (Ing., Ing. arch., MgA.), doktorské (Ph.D.), MBA studium
Studium v zahraničí na partnerských univerzitách
Možnost zapojení do významných projektů
Světově vybavené laboratoře
Více než 40 sportovních specializací
Koleje téměř pro každého vybavené internetem

Podrobné informace o možnostech studia, dnech otevřených dveří
a přijímacích zkouškách na webových stránkách fakult:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakulta architektury
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta stavební
Fakulta podnikatelská
Fakulta chemická
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarných umění

www.fa.vutbr.cz
www.feec.vutbr.cz
www.fit.vutbr.cz
www.fce.vutbr.cz
www.fbm.vutbr.cz
www.fch.vutbr.cz
www.fme.vutbr.cz
www.ffa.vutbr.cz

TIP!

Oblíbenost vysokých škol podle návštěvnosti prezentací škol na www.VysokeSkoly.com.
Nejhledanější vysoké školy: 1. Masarykova univerzita (754 341 zobrazení dále jen Z, 28 940 zobrazení detailů dále jen D),
2. Metropolitní univerzita (391 926 Z, 28 458 D), 3. Karlova univerzita (764 128 Z, 21 454 D), 4. Policejní akademie (169 422 Z,
18 514 D) a 5. Univerzita J. A. Komenského (263 239 Z, 18 118 D).
Nejhledanější fakulty: 1. Filozofická f. UK Praha (28 900 D), 2. Fakulta humanitní studií UK Praha (28 400 D),
3. Pedagogická f. UK Praha (26 084 D), 4. Pedagogická fakulta MUNI Brno (28 019 D), 5. Fakulta sociálních studií (25 346 D).
)NZERAT OBECNY X??INDDPDF


Tip!
Prostřednictvím prezentací VŠ na www.VysokeSkoly.com můžete posílat své dotazy na studijní oddělení jednotlivých škol. V tomto školním roce
jste poslali přes 7000 dotazů. Na www.VysokeSkoly.com najdete dále dny otevřených dveří, odkazy na elektronické přihlášky, počet studentů 1. ročníků,
procentní úspěšnost u přijímacích zkoušek atd.
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Vysoká škola

ELITNÍCH JEDNOTEK

VYSOKÁ ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA IT.
ŠKOLA, KTERÁ TI K NĚČEMU BUDE.
I
I
I

IT
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SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Bankovní institut vysoká škola, Praha
Adresa: Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
El. přihl.: ANO Telefon: 251 114 555
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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CEVRO Institut, Praha
Adresa: Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
El. přihl.: NE Telefon: 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 tím, čím chcete!
OBORY STUDIA
Název oboru
Stupeň vzdělání
Veřejná správa (Bc.)
bakalářské
Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
bakalářské

Délka

Forma

Jazyk

3 roky

prezenční / kombinovaná

Český

3 roky

prezenční / kombinovaná

Český

Vysoká škola CEVRO Institut v akademickém roce 2009/10 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.
Přijímací zkouška probíhá formou motivačního pohovoru!
CEVRO Institut pravidelně vypisuje termíny dnů otevřených dveří v průběhu celého roku – více na www.cevroinstitut.cz

Vysoká škola NEWTON College, Brno
Adresa: NEWTON College, a.s., třída Generála Píky 7, 613 00 Brno
El. přihl.: ANO Telefon: 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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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha
Adresa: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
El. přihl.: ANO Telefon: 251 512 231, 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 takové oblasti podnikání a informatiky, ve kterých nás mnozí
považují za nejlepší.
Poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, ekonomiky
a práva, a to formou denního (prezenčního) i dálkového (kombinovaného) studia.
Nabízíme bakalářské studium ve standardní délce tří let v oborech Aplikovaná
informatika a Manažerská ekonomika a Právní specializace. Všechny tyto obory
se snažíme vhodně kombinovat. Naším cílem je připravit studenty pro budoucí
manažerskou a právní praxi.

Informace o možnostech studia
Bakalářské studijní obory:
1. Aplikovaná informatika – Management ICT
2. Aplikovaná informatika – Informační
technologie
3. Manažerská ekonomika
4. Právo v podnikání
5. Právo ve veřejné správě
Doporučená délka studia:
Prezenční: 3 roky (6 semestrů)
Kombinovaná: 3,5 roku (7 semestrů)

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.

Klíčová vzdělávací témata v oborech:
Aplikovaná informatika:
• p
 rogramovací jazyky - programování v jazycích C,
C++, C#, Java, .NET, PHP a dalších,
• p
 očítačové sítě - fungování počítačových sítí,
jejich tvorba a správa,
• ř ízení podniku v informační společnosti - moderní metody řízení s využitím nových technologií
(systémy CRM, ERP apod.),
• a dministrativní a prezentační systémy - využití
moderních administrativních a komunikačních
prostředků.
Ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací:
• Management ICT: zaměřeno na řízení projektů
a návrh informačních systémů.
• Informační technologie: zaměřeno na programování a správu sítí a systémů.
Manažerská ekonomika:
• m
 anažerská ekonomika - základní propočty
efektivnosti podnikových činností,
• fi
 nanční, nákladové a manažerské účetnictví
- zjišťování a vyhodnocování ekonomických
informací v podniku,
• controlling - metody zjišťování a odstraňování
rezerv,
• m
 arketing - zásady úspěšného prodeje
a komunikace firmy na trhu,
• p
 odnikání na Internetu – e-shopy, elektronické
bankovnictví, internetový marketing.
Právní specializace:
• o
 bchodní právo v praxi,
• ž ivnostenské právo, regulace podnikání,
• p
 odniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných papírů, mezinárodní obchodní právo,
• p
 rávo sociálního zabezpečení pro podnikatele,
pojišťovací právo,
• a utorské právo, průmyslová práva.
• z áklady politologie, ústavní soudnictví, správní
soudnictví,
• r ozhodovací činnost orgánů veřejné správy,
• p
 rávní vztahy k nemovitostem,
• p
 ozemkové právo, právo životního prostředí,
finanční hospodaření samosprávných celků.
Posluchač si vybírá ze dvou specializací:
• Právo v podnikání:zaměřeno na oblast podnikového práva.
• Právo ve veřejné správě: zaměřeno na
právo v oblasti státní správy, místní samosprávy
a neziskové sféry.

Budoucnost
má vejšku
Přijímací pohovory:

U přijímacího pohovoru se
zjišťuje:

• zájem

o studium
• úroveň všeobecné
informovanosti
o problematice vybraného
studijního oboru
• kvalita komunikačních
dovedností

studium můžete
Zahájit bez
přijímacích testů!

Naši studenti získávají
tento Tablet PC pro
výuku za cenu
od

99,– Kč
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), Praha
Adresa: Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
El. přihl.: ANO Telefon: 272 773 045
E-mail: lit-akad@lit-akad.cz www.lit-akad.cz

•

•

OBORY STUDIA
Bakalářské
Tvůrčí psaní a publicistika
Komunikace v médiích

Délka
3 roky
3 roky

Forma
prezenční + kombinovaná
prezenční

Jazyk
Český
Český

Navazující magisterské
Tvůrčí psaní
Redakční práce
Mediální komunikace

Délka
2 roky
2 roky
2 roky

Forma
prezenční
prezenční
prezenční

Jazyk
Český
Český
Český

CO JE ZÁMĚREM LITERÁRNÍ AKADEMIE
V první řadě je to snaha propojit umělecké a humanitní obory v komplexní vysokoškolské vzdělání a připravit absolventy této školy jako kulturně vyspělé,
mediálně zdatné a jazykově kultivované lidi, kteří jsou schopni se uplatnit nejen v rámci České republiky, ale přinejmenším v rámci celé Evropy. I proto je
na této škole kladen tak velký důraz na studium angličtiny a dalšího světového jazyka, včetně překladatelských seminářů.
PŘÁTELSKÁ TVůRČÍ ATMOSFÉRA
Mezi vysokými školami České republiky nepatří Literární akademie mezi giganty, co se týče počtu studentů (200-300) či počtu vyučujících (asi 40), ale
v mnohém je, jak už bylo naznačeno, průkopníkem. Komorní prostředí školy, kde se všichni vlastně znají, navíc navozuje přátelskou až rodinnou atmosféru,
která vybízí k tvoření.
Systém volitelných dílen v předmětu tvůrčí psaní umožňuje každému, aby si během studia vyzkoušel různé styly a žánry, případně aby si mohl už během
pobytu na škole ujasnit nejen své založení, ale i hodnoty, přání a cíle, a ubírat se pak ve svém snažení konkrétním směrem. Z toho důvodu jsou literární
tvůrčí dílny vedeny zkušenými a uznávanými spisovateli, básníky, scenáristy a publicisty (Petr Borkovec, Ivona Březinová, Jiří Dědeček, Daniela Fischerová,
Arnošt Goldflam, Andrej Halada, Miroslav Kovařík, Lubomír Martínek, Lenka Procházková, Petr Šabach), kteří nejen obohacují a podněcují neotřelé myšlení
kreativně založených studentů, ale sami jsou jimi rovněž ovlivňováni a inspirováni. Možná právě tohle je tou zásadní ingrediencí, která dělá z Literární
akademie místo přátelských setkávání tvůrčích lidí různého věku, zkušeností, zaměření i názorů. A právě z jejich debat, ze souladu i nesouladu pak mohou
vznikat nové pohledy a nová díla.
Literární akademie je od roku 2008 součástí programu ERASMUS.
Školné již od 45 000.- Kč / akademický rok, možnost požádat o splátkový kalendář, stipendia pro nadané studenty!

Vysoká škola finanční a správní, Praha
Adresa: Estonská 500, 101 00 Praha 10
El. přihl.: ANO Telefon: 210 088 800 E-mail: info@vsfs.cz www.vsfs.cz

•

•

•

Studijní střediska: Praha 5, tel: 257 325 511; Kladno, tel: 312 242 187; Most, tel: 476 707 722
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.

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

Délka
6 semestrů
6 semestrů
6 semestrů
6 semestrů
6 semestrů
6 semestrů

Forma
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná

Jazyk
Český
Český
Český
Český
Český
Český

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

Délka
4 semestry
4 semestry
4 semestry
4 semestry
4 semestry
4 semestry

Forma
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná
prezenční + kombinovaná

Jazyk
Český
Český
Český
Český
Český
Český

*v současné době byla podána žádost k akreditaci
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naučíme vás učit…

nové bakalářské studium
› angličtina jako cizí jazyk

› čeština jako cizí jazyk
jazyyk

AKCENT College, nová soukromá vysoká škola, otvírá od října 2008
2000 8 tříletý bakalářskýý
program Specializace v pedagogice s obory Angličtina jako cizí jazyk
jazyk a Čeština jako
jaakoo
cizí jazyk.
Absolventi najdou uplatnění jako lektoři angličtiny a lektoři češtiny
češtinny pro cizince.
Napište si o další informace: info@akcentcollege.cz.

› Bítovská 5, Praha 4

› www.akcentcollege.cz

Cambridgeská zkouška v ceně kurzu

• Aj 16–20 hodin týdně
• Nj, Fj, Šj až 4 hodiny týdně
• Zahrnuto ve vyhlášce MŠMT ČR
Zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE
dle dosažené úrovně.
Jsme zkouškovým centrem pro mezinárodní
zkoušky z angličtiny a němčiny.

telefon: +420 261 261 638
e-mail: akcent@akcent.cz
adresa: Bítovská 3, Praha 4

www.akcent.cz

angličtina němčina francouzština španělština čeština

Pomaturitní jazykové studium
2008/2009
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Anglo-americká vysoká škola, Anglo-American University, Praha
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: 257 530 202
E-mail:
admissions@aauni.edu
info@aauni.edu
www.aauni.edu

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 MBA program je nositelem nejvyšší světové akreditace AACBS,
probíhá ve víkendové formě po dobu 16 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.

Vysoká škola logistiky, Přerov
Vysoká škola logistiky o.p.s. nabízí pro akademický rok 2009/2010:
studium bakalářského studijního programu Logistika, studijní obory:

Adresa:
Palackého 1381/25,
750 02 Přerov I – Město
Telefon:
257 530 202
E-mail:
vslg@vslg.cz

• Dopravní logistika
• Informační management
• Logistika služeb
• Logistika cestovního ruchu

studium v navazujícím magisterském studijním programu Logistika,
studijní obor:

• Logistika

Podrobnější informace na www.vslg.cz

www.vslg.cz

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze
Studium trvá 6 semestrů, končí obhajobou bakalářské práce a získáním titulu Bc.
Je určeno pro absolventy všech typů středních škol, které jsou ukončeny maturitní zkouškou.
Organizace studia je v evropském kreditním systému se studijními pobyty ve významných
institucích cestovního ruchu.
Základním cílem studijního programu je připravit kvalifikovaného odborníka se znalostí specificky komerčně
praktické komunikace, hospodářského, politického a kulturního života v cestovním ruchu.

Nabízíme Vám následující výhody:
Adresa:
Ortenovo nám. 34/1275,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon:
222 782 007,
737 756 076
www.vscrts.cz

• statut studenta
• možnost rozložení plateb školného
• studium klasických i exotických jazyků
• připravenost pro práci ve významných evropských institucích
• znalosti v oblasti regionálního rozvoje cestovního ruchu.
• UBYTOVÁNÍ PRO MIMOPRAŽSKÉ!
V současné době probíhá přijímací řízení pro školní rok 2008/09, které je realizováno formou individuálního
pohovoru, jehož cílem je získat představu o vztahu studentů k cestovnímu ruchu a o jejich ambicích.
Přijímáme absolventy všech středních škol ukončených maturitní zkouškou a vyšších odborných škol, kterým
nabízíme zkrácené studium.
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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,
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 probíha 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).

Výhody studia na UNYP:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Adresa:
Legerova 72, Praha 2
E-mail: study@unyp.cz
www.unyp.cz
Dny otevřených dveří:
3. a 17. září 2008
vždy mezi 18:00 – 19:00
Kde:
Legerova 72, Praha 2
Další informace:
study@unyp.cz
www.unyp.cz

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

Velvyslanec
Spojených Států
Amerických
blahopřeje
studentům

Promoce 2008
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Aktualita

Co najdete na internetu:
www.KamPoMaturite.cz/kurzy

největší nabídka přípravných kurzů, nultých ročníků a pomaturitního studia

www.KamPoMaturite.cz/testy
online přijímací testy VŠ z minulých let

www.KamPoMaturite.cz/prijimacky
všechny učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám

www.CDstudent.cz

nabušené CD s maturitou, referáty, taháky, podklady

www.Seminarky.cz

největší nabídka seminárek, referátů a skript

www.eBrigady.cz

nabídka brigád a práce pro studenty

www.Ctenarsky-Denik.cz
největší čtenářský deník

www.iMaturita.cz
maturitní otázky

www.Cesky-Jazyk.cz
referáty, čtenářský deník

www.E-referaty.cz

zdarma referáty a seminárky

www.Punk.cz – vše o punku, punková trička v prodeji

Bakalářské a navazující magisterské studium
●
●
●
●
●
●

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

Dny otevřených dveří v Praze, Kladně a Mostě
● každý druhý čtvrtek v měsíci

Studijní programy City University of Seattle
v anglickém jazyce

●

BSBA - Bachelor of Science in Business Administration
MBA - Master of Business Administration
Double Degree - souběžné studium VŠFS a CityU

●

Zahájení 2x ročně - duben, říjen

●
●

www.vsfs.cz
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Aktuality ve vzdělávání
• Student veřejné nebo soukromé vysoké školy, jenž splňuje
zákonem stanovené podmínky, tj. má nárok na přídavek na
dítě ve zvýšené výměře (rozhodný příjem rodiny za minulý rok
nepřesáhl výši 1,1násobku životního minima), prokazuje tento
nárok své vysoké škole tím, že k žádosti o stipendium přiloží
písemné oznámení o přídavku na dítě vydané úřadem státní
sociální podpory má nárok na sociální stipendium, které činí
nejméně 1 620 Kč měsíčně.

• Česká školní inspekce podala návrh na vymazání pražského
soukromého gymnázia Pod Vyšehradem z rejstříku škol.
Důvodem je podivná maturita studenta Martina Bartáka, kterou
se nyní začíná zabývat i policie. Před tímto krokem už magistrát
rozhodl, že gymnáziu odebere dotaci.

• Německá vláda schválila plán otevření německého pracovního trhu pro vysokoškolsky vzdělané odborníky z ČR od
1. ledna 2009.

dndoÇ
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S celosvûtovû uznávan˘m diplomem prestiÏní americké vzdûlávací instituce University
of Northern Virginia se Vám otevfiou nové moÏnosti pro budování kariéry kdekoli na svûtû.
Objevte svÛj skuteãn˘ potenciál a radujte se z dosaÏen˘ch úspûchÛ - zaslouÏíte si je.

❚
❚
❚
❚
❚

 iru xvlqhvv

Denní a víkendové studium v centru Prahy
Pfievod kreditÛ z jin˘ch vzdûlávacích institucí
MoÏnost studia v jakékoli poboãce UNVA v zahraniãí
Pfiípravné kurzy anglického jazyka
Programy jsou akreditovány v USA

University of Northern Virginia – Prague
Na Pofiíãí 12, Praha 1, Tel.: 224 87 24 87, E-mail: prague@unva.edu, www.unva.cz

podval184x60 200608.indd 1

6/20/08 9:48:14 AM

SVI Kladno – Středočeský 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
Studijní a konzultační
středisko: Kytlická 757,
190 00 Praha 9 – Prosek
El. přihl.: NE
Telefon:
312 663 822,
312 664 784
E-mail:
studijni@svikladno.cz
www.svikladno.cz

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

Délka

Forma

Jazyk

3 roky

prezenční

Český

3 roky

prezenční

Český

3 roky

prezenční

Český

• S podporou programu Socrates-Erasmusbyly 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 oubytovací stipendium.
•D
 opravní spojení – zastávky autobusů přímo před školou.
• Velmi přijatelné školné – 19 000,- Kč za semestr (možnost požádat o splátkový kalendář).
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Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

Vyšší odborné školy 35

Výhody studia na VOŠ

Maturanti, kteří nechtějí studovat na vysoké škole, anebo se na ni
z jakéhokoliv důvodu nedostali, mají možnost zvyšovat své vzdělání na
některé z mnoha vyšších odborných škol (ucelený přehled VOŠ najdete na
www.VyssiOdborneSkoly.com).

V

yšší odborné studium nabízí
studentům ucelenou praktickou
kvalifikaci, schopnost aplikovat
naučenou teorii v praxi, připraví studenty na rychlé zapracování v budoucím
pracovním procesu. Samozřejmostí je
zdokonalení se alespoň v jednom cizím
jazyce a výuka výpočetní techniky. Studium na VOŠ má za cíl poskytnout studentům dostatečnou specializaci ve zvoleném
oboru, důraz je kladen hlavně na schopnost využití teoretických znalostí v praxi,
teorie tedy nezachází do přílišné hloubky,
ale slouží k základnímu pochopení problematiky a jejímu praktickému využití.
Na vyšších odborných školách lze studovat buď v denním, nebo dálkovém studiu,
kdy denní se pohybuje od dvou do tří
a půl roku, dálkové je pak tří až čtyřleté.
Aby studium naplnilo své základní cíle,
tedy uvedení teoretických znalostí do
života, je zařazena dlouhodobá odborná
praxe v podnicích a firmách orientova-

ných ve stejném oboru, jako je vybrané
studium. Zde se studenti nejen seznámí
s každodenními úskalími pracovního procesu, vyzkouší si, jak své znalosti dokáží
a načerpají zde podklady pro svoji závěrečnou práci. V neposlední řadě mohou
navázat kontakt se svými budoucím
zaměstnavatelem.
Vyšší odborné školy se postupně staly
alternativou ke studiu na vysokých školách. Většina byla zřízena při střední
škole. Studuje v nich jen několik desítek,
maximálně stovek studentů, což má své
nesporné výhody co se otázky vybavenosti, dostupnosti a personálního zabezpečení týká. Některá vyšší odborná škola
směřuje k vysokoškolskému pojetí studia,
některá vychází spíše ze středoškolského
pojetí. Každá VOŠ si obsah studia stanovuje sama, všechny obory jsou však
schvalovány Ministerstvem školství, které
si pro toto rozhodnutí nechává zpracovat
posudky od odborníků.

Představujeme VOŠ různých oborů:
NÁZEV

OBOR

KONTAKT

Bankovní akademie Praha viz str.36

finance

www.bank-akademie.cz

Gymnázium, SOŠ a VOŠ PRAHA viz str.38

cestovní ruch

www.vos-cestovni-ruch.cz

Institut informatiky Praha viz str.40

informatika

www.iivos.cz

VOŠ a SPŠ Šumperk viz str.38

výpočetní technika

www.vsps-su.cz

Jak poznat dobrou vyšší odbornou školu?
1 škola je akreditovaná ministerstvem školství
2 studium probíhá na samostatné škole, nebo alespoň organizačně oddělené od středních škol
3

studium se svou organizací a pojetím výuky blíží studiu na VŠ, dává prostor pro samostatnou i týmovou
práci, práci na projektech

4
5

škola nabízí volitelné bloky či předměty, především v pozdějších ročnících

6

u VOŠ spojených s SŠ má VOŠ vlastní základ pedagogického týmu pro vyšší odborné studium, pedagogové
se odborně profilují, neučí každý všechno, některé části studia obohacují odborníci z praxe

7
8
9
10

odborná praxe je souvislá a trvá několik měsíců

studenti mají přístup k počítačům, internetu, samozřejmostí je dobře vybavená knihovna
je dobré, když škola spolupracuje se zahraničním partnerem
absolventi mají dobré uplatnění
škola nabízí pokračování bakalářským studiem, spolupracuje s VŠ
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BANKOVNÍ AKADEMIE
Vyšší odborná škola, Praha

JABOK – Vyšší škola sociálně pedagogická
a teologická, Praha

Bankovnictví (63-43-N/03)
3leté denní studium
3,5leté dálkové studium

Adresa:
Vlkova 12,
130 00 Praha 3
Telefon:
210 088 885,
724 135 120
E-mail:

V rámci Společenství škol možnost pokračovat
na VŠ s uznáním části studia.

Absolvent si může vybírat z široké možnosti
uplatnění např. bankovní poradce, interní auditor, junior broker, finanční analytik, samostatný
účetní, customer account manager, osobní bankéř,
pokladník, produktový manažer, referent odboru
financování, process manager, pracovník finanční
studijni@bank-akademie.cz kontroly, pracovník směnárny atd.
www.bank-akademie.cz Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.

Střední škola podnikatelská
a Vyšší odborná škola, Kroměříž

Adresa:
Salmovská 8,
120 00 Praha 2
Telefon:
224 920 425
E-mail:
jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Vyšší odborná škola MILLS, Brandýs nad Labem
otevírá ve školním roce 2009/10 tyto obory:

Turismus: tříleté denní studium
Daňová a finanční správa: tříleté denní
studium, tříleté dálkové studium
Adresa:
Tovačovského 337,
767 01 Kroměříž
Telefon:
573 343 942,
774 408 416
E-mail:
spos@spos.cz
www.spos.cz

Studium je doplněno odbornou praxí v tuzemsku
i zahraničí.
Uplatnění absolventů: Turismus: střední a vyšší
funkce v cestovních kancelářích, dopravních
společnostech, hotelech, informačních střediscích
a dalších zařízeních zabezpečujících oblast
cestovního ruchu a služeb.
Daňová a finanční správa: řízení a ekonomika
obchodních a výrobních společností.
Dny otevřených dveří: 28. 11. 2008, 16. 1. 2009
Přijetí ke studiu: Přijímací zkoušky se nekonají.

Vzděláváme vychovatele a pracovníky v sociální
oblasti a církevní pastoraci. Studium nabízíme
všem, bez ohledu na názorové či církevní zakotvení. Významnou součástí studia jsou odborné
praxe (21 týdnů metodicky řízené praxe), široká
nabídka seminářů i výměnné zahraniční pobyty.
Studenti VOŠ Jabok se mohou během studia
přihlásit k bakalářskému programu na ETF UK
a studovat obojí paralelně.
Kvalifikace z VOŠ Jabok umožňuje působit ve
státních i nestátních výchovných, sociálních,
vzdělávacích či církevních institucích.
Délka studia: 3 roky
Školné: 2 500,-Kč/semestr
Podávání přihlášek: 1.2. – 30.4.2009

Diplomovaný zdravotnický záchranář
– denní i dálkové studium
Adresa:
Královická 915,
250 01 Brandýs n. Labem
Telefon:
326 903 074,
326 904 389
E-mail:
mills@cmail.cz
www.mills.cz

Diplomovaný farmaceutický asistent
– denní i dálkové studium
Sociální práce
– denní i dálkové studium

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Domažlice

Bakalářský studijní program:
Chemie a technologie potravin s profilací:

VOŠ – sociální práce
75-41-N/002 denní studium

• Technologie mléka a mléčných výrobků
realizovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž
viz pokyny na webu školy
Adresa:
Stěchovice 1358,
767 54 Kroměříž
Telefon:
573 334 936-7,
Fax: 573 334 936
E-mail:

vospaspsm@vospaspsm.cz

www.vospaspsm.cz

Program vyššího odborného studia:
Potravinářská technologie s profilacemi:
• Analýza potravin
• Technologie a hygiena potravin
• Zpracování mléka

Forma studia: denní/kombinované
Délka studia: 3/4
Roční školné: 3000 Kč
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno

Adresa:
Havířská 1141,
272 01 Kladno
Telefon/Fax:
312 243 123
E-mail:
svzs@svzskladno.cz
www.svzskladno.cz

nabízí pro školní rok 2009/2010 studijní obory:
Obory střední zdravotnické školy:
53-41-M/007 Zdravotnický asistent – 4leté denní
studium zakončené maturitní zkouškou
78-42-M/005 Zdravotnické lyceum – 4leté denní
studium zakončené maturitní zkouškou
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
5leté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou
Obory vyšší zdravotnické školy:
53-41-M/001 Diplomovaná všeobecná sestra
– 3leté denní studium ukončené absolutoriem
Přijímací řízení: Do průměru prospěchu 1,8 ze ZŠ
přijímáme bez přijímací zkoušky.
Dny otevřených dveří: 18.11.2008, 9.12.2008, 9.2.2009

Adresa:
Erbenova 184,
344 01 Domažlice
Telefon:
379 724 581
Fax: 379 722 346
E-mail:
vos-oa-szs@ekodom.cz
www.oadomazlice.cz

Škola vyučuje od roku 1997 zajímavý obor
sociální práce v denním 3letém studiu.
Přijímací řízení: v pondělí 8. června 2009.
Přihlášky zasílejte na adresu školy do konce
dubna 2009.
Školné: 3000,- Kč/rok
Ubytování po – pá: 900,- Kč/měsíc
Celodenní strava: 58,- Kč (oběd za 23,- Kč)

Vyšší odborná škola sklářská
a Střední škola, Nový Bor
TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA
tříleté studium denní / titul DiS.
Adresa:
Wolkerova 316,
473 01 Nový Bor
Telefon:
487 712 211 – 3
E-mail:
info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

Vzdělávací program Tvorba uměleckého skla
připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované
činnosti v oblasti navrhování a realizace
uměleckého skla a jeho umístění do interiéru
i exteriéru.

Vyšší odborné školy 37
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
Nabízíme 3-letý studijní obor Regionální politika zemědělství a venkova
Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění:

Adresa:
Purkyňova 12,
746 01 Opava
Telefon: 553 760 500
Fax: 553 760 510
E-mail:
mszes@opava.cz
www.zemedelka.opava.cz

• v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách
• v samosprávě obcí a odborech (např. životního prostředí) větších správních a samosprávních celků
• v ekologických a krajinářských institucích
• v agenturách zaměřených na organizování
seminářů, kongresů, výstav a veletrhů
• v reklamních a propagačních agenturách,
•

ve firmách poskytujících marketingové,
daňové a finanční poradenství
v institucích provádějících kontrolní
a konzultační činnost v zemědělství
a navazujících odvětvích

Podrobnější informace
na www.zemedelka.opava.cz

AHOL – Vyšší odborná škola, Ostrava
OBORY STUDIA

Adresa:
Petruškova 4,
700 30 Ostrava – Zábřeh
El. přihl.: NE
Telefon: 597 582 678
E-mail: aholvos@ahol.cz
www.ahol.cz

Název oboru
Cestovní ruch
Finanční poradenství

Délka
3/3,5
3/3,5

Forma
DE/DS
DE/DS

Jazyk
2 jazyky
3 jazyky

Finanční řízení a účetnictví
Informační technologie

3/3,5
3/3,5

DE/DS
DE/DS

2 jazyky
2 jazyky

Mezinárodní obchod a logistika
Sociální správa

3/3,5
3/3,5

DE/DS
DE/DS

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, Polsko) o možnostech zkráceného bakalářského studia pro absolventy.
Všechny obory bez přijímacích zkoušek!
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.

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou
Svatojánská kolej se nachází v malebném údolí cca 20 km od Prahy v CHKO Český kras. Toto klidné, lesy
obklopené místo sloužilo vzdělávacím účelům již v letech 1915 – 1942, kdy vychovalo přes tisíc učitelů.
Na tuto tradici navazuje Svatojánská kolej od r. 1995.

Adresa:
Svatý Jan pod Skalou 1,
266 01, p. Beroun
Telefon:
311 671 308,
311 672 461
E-mail:
info@svatojanskakolej.cz
www.svatojanskakolej.cz

Škola nabízí pomaturitní studium tříleté denní nebo čtyřleté dálkové.
Studium připravuje samostatné učitele mateřských škol a samostatné pedagogy volného času.
Ve studijním programu jsou zastoupeny všeobecně vzdělávací, odborné i teologické předměty.
Část rozvrhu si studenti sestavují sami z volitelných předmětů (např. znaková řeč, dramatika, sborový zpěv,
seminář IT).
Hlavním cílem školy je uplatnění jejích absolventů na trhu práce,
studenti proto během studia absolvují více než 20 týdnů praxe a při
výuce předmětů je kladen důraz na praktické využití získaných znalostí.
Ve Svatojánské koleji se nachází ubytovací a stravovací kapacity,
počítačová laboratoř, tělocvična, přednáškové sály a především
společenství lidí, do kterého můžeš přispět svým dílem a spoluvytvářet
prostředí pro svůj růst.
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CARITAS – Vyšší odborná škola sociální, Olomouc

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

SPŠ a VOŠ, Kladno
SPŠ a VOŠ nabízí studium žádaných
technických oborů:

Studijní obory:
Charitativní a sociální práce
forma studia denní i dálková, 3 roky
Sociální a humanitární práce
forma studia denní, 3 roky
Termín přijímacího řízení:
1. kolo 2. – 4. 6. 2009, 2. kolo 26. – 27. 8. 2009
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo 27. 4. 2009, 2. kolo 31. 7. 2009
Oba obory lze současně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia, bližší informace na
http://www.upol.cz

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

Ubytování na vlastním domově mládeže.

Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola, Prachatice

Adresa:
Nám. T. G. Masaryka 788,
390 02 Tábor
Telefon:
381 252 686,
380 421 030
E-mail:
horejsi@szes.tabor.cz
www.szes.tabor.cz

Přijímací řízení probíhá na základě uchazeči
dodaných materiálů o prospěchu a sociálních
aktivitách.
Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou.

Veřejně správní akademie – vyšší odborná
škola, Brno

Adresa:
Kollárova 5,
186 00 Praha 8 – Karlín
Telefon:
222 333 311,
222 314 469
www.akademie-kollarova.cz

Telefon:
548 213 303
E-mail:
vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

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

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

Studium je denní tříleté, zaměřené na ekonomiku
mezinárodního hospodářství. V 1. roč. probíhá klasická výuka zaměřená na AJ a ekonomické předměty;
ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ
s praxí ve firmě. Absolventi tak získají nejen výbornou
znalost cizího jazyka, 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 úspěšně složené přijímací zkoušky.

Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Praha

Škola s více než patnáctiletou tradicí
nabízí studium ve společensky
žádaných oborech.
Adresa:
Filipínského 1,
615 00 Brno

41-31 -N/006 Péče o krajinu

VOŠE a OA je státní škola,
školné činí 3.000,– Kč ročně.
Den otevřených dveří je 27. 1. 2009 v 17:00,
přihlášky do 31. 5. 2009,
přijímačky ve druhé polovině června 2009

Studium umožňuje získat titul DiS.
Dny otevřených dveří: poslední pátek v dubnu
a květnu 2009.

VOŠ nabízí 3leté studium

Vyšší odborná škola ekonomická
a Obchodní akademie, Praha

3leté denní a 3 a 1/2leté dálkové
studium s perspektivou uplatnění
v oblasti sociální práce.
Adresa:
Zahradní 249,
383 22 Prachatice
Telefon:
388 312 214,
388 318 896
E-mail:
vosspt@spgspt.cz
www.spgspt.cz

VOŠ
• Tříleté vyšší odborné studium oboru
strojírenství (23-41-N/003)

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

26-47/N.. Informační technologie
Vzdělávací program 26-47-N/02
Aplikace výpočetní techniky
Zaměření:
• správa počítačových systémů
• technické aplikace
• ekonomické aplikace
• komunikace
• elektronické aplikace
• informační systémy ve veřejné správě

Dálkové studium SPŠ při zaměstnání
• strojírenství (23-41-M/001)

Vyšší odborná škola
a Střední zemědělská škola, Tábor

nabízí ve školním roce 2009/2010 obor vzdělání:

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

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)

Proč studovat právě na této škole ?

Adresa:
Ortenovo nám. 34,
Praha 7 – Holešovice
Telefon:
222 782 007,
603 251 745
E-mail:
spsvos@volny.cz
www.vos-cestovni-ruch.cz

Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspektivní obor s možností využití 3 cizích jazyků, které
se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které
nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost
výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia
na naší VŠ cestovního ruchu a teritoriálních studií,
kde na základě uznaných zkoušek a zápočtů lze
získat titul Bc. za jeden semestr.
• Možnost individuálního vzdělávacího plánu.
• Minimální školné.
• Technické vybavení na špičkové úrovni.
• Ubytování a stravování je zajištěno.
Dny otevřených dveří: 16. 12. 2008, 6., 13., 20. 1.
2009 od 16 hod.; 10., 17. a 24. 2, 2009 od 17 hod.

Vyšší odborné školy 39
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, Praha
OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Finanční poradenství
Finanční poradenství

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.pbvos.cz

Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch

Délka
2
3

Forma
denní
dálková

3
3

denní
dálková

3
3,5

denní
dálková

PB – VOŠ a SŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1600 úspěšných
absolventů. Partnery školy jsou KB, a.s., ČSOB, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s. 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 moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku
informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je
vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek.
Microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!!
Nabízíme i možnost získání titulu Bc. (3 semestry) v navazujících programech VŠLG: Dopravní logistika a Logistika služeb

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.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 18. 6. 2009, 2. termín 24. 8. 2009
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:
315 623 023-5,
602 232 333
E-mail:
pytloun@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Délka
Forma
Jazyk
3 (3,5) roky Denní (dálkové) Český

Poskytuje maturantům středních škol tříLETÉ DENNÍ
a tříapůlLETÉ 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 2009, 2. termín – 14. srpna 2009
Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy (výsledky za
1. 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 15.6.2009 (pro 1. termín).
Dny otevřených dveří: 1. 10., 5. 11., 10. 12. 2008 (s vánoční prodejní výstavou)
14. 1., 18. 3., 15. 4. 2009 (s výstavou studentských projekčních prací)
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Vyšší odborné školy
GOODWILL – Vyšší odborná škola,
Frýdek – Místek

Vyšší odborná škola škola vodního hospodářství
a ekologie, Vodňany

BEZ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Adresa:
P. Holého 400,
738 01 Frýdek-Místek
Telefon:
558 633 822
E-mail:
vosgood@vos-goodwill.cz
www.vos-goodwill.cz

Škola je držitelkou Certifikátu vysoké kvality EVOS
pro oba obory:
Zahraniční obchod se zaměřením na:
- Informační technologie v ZO
- ZO v malých a středních podnicích
Cestovní ruch se zaměřením na:
- Animace v ČR
- Podnikání v ČR

Denní studium je tříleté, poplatek 16 000 Kč/rok
Dálkové studium je čtyřleté, poplatek 15 000 Kč/rok
Ukončení studia absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Škola zařizuje ubytování (1100 – 1800 Kč/měsíc)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ kdykoliv po telefonické
dohodě

Vyšší odborná škola publicistiky, Praha

Adresa:
Opatovická 18/160,
110 00 Praha 1
Telefon:
224 930 851
224 934 067
224 930 037
E-mail:
vosp@vosp.cz
www.vosp.cz

Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP) nabízí
praktické studium médií pod vedením novinářů
a dalších komunikačních odborníků.
Škola loni oslavila 10 let a bezmála 500 absolventů
v médiích na postech šéfredaktorů, reportérů, PR
manažerů i reklamních specialistů. Menší, spíše rodinná
škola v centru Prahy je zaměřena na mladé novináře,
komunikační pracovníky (reklama a PR) a dokumentární
filmaře. Studenti volí mezi zaměřením na TV publicistiku,
kulturní publicistiku, společensko – politickou publicistiku a publicitu a spolupráci s veřejností (reklamu a PR).
V budoucnu škola uvažuje o zavedení tzv. ateliérové
výuky a rozšíření počtu specializací o sportovní, enviromentální, ekonomickou a spotřebitelskou publicistiku.
Svým absolventům nabízí i zkrácené jednoroční
bakalářské studium na soukromé VŠ.

OBOR: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE
Forma: denní
Délka studia: 3 roky
Adresa:
Zátiší 480,
389 01 Vodňany
Telefon:
383 382 410 –11
E-mail:
rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz

Počet přijímaných: 30 studentů
Školné: 3.000 Kč
Termíny uzávěrky přihlášek:
31. 5. a 31. 7. 2009
Termíny přijímacího řízení:
11. 6. a 20 . 8. 2009 (bez přijímacích zkoušek)

Vyšší odborná škola knihovnická, Brno
Adresa:
Kotlářská 9,
611 53 Brno
Telefon:
541 321 338
Fax:
541 211 613
E-mail:
oa@oakobrno.cz
www.oakobrno.cz

Vzdělávací obory:
SOCIÁLNÍ PRÁCE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 22. 6. 2009
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2009
Forma studia:
Sociální práce – denní , dálkové
Informační systémy – denní
Roční školné:
obor Sociální práce: 3 000,- Kč
obor Informační systémy: 2 500,- Kč
Den otevřených dveří: 11. 03. 2009

KoneËnÔ mŢžeš zaËít žít!
KoneĜnĤ mśžeš zaĜít skuteĜnĤ žít! KoneĜnĤ si mśžeš skuteĜnĤ vydĤlat.
KoneĜnĤ se mśžeš svobodnĤ rozhodovat o svém životĤ, vybrat si to, co opravdu chceš.
Profesia Ti dává výbģr pracovních pozic v Èeské republice i v zahraniěí.
Je jen na Tobģ, kterou si vybereš na www.profesia.cz
Nevíš, o jaký plat si ŋíci na pohovoru? Podívej se na www.merces.cz
Profesia, spol.s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Tel.: +420 226 213 401

Vyšší odborné školy 41
VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí

Aktualita

nabízí pro školní rok 2009/10 na VOŠ
studijní obor 41-31-N009

ŠLECHTITELSTVÍ

Adresa:
Komenského 873,
517 41 Kostelec n. Orlicí
Telefon:
494 323 711
E-mail:
szes@szeskostelec.cz
www.szeskostelec .cz

TIP!

(semenářství a plemenářství)
3-leté denní specializační studium pro absolventy
s maturitou (zemědělských škol, gymnázií …)
Po prvním ročníku možnost volby specializace na
problematiku šlechtění rostlin a semenářství nebo
na problematiku šlechtění zvířat a plemenářství.
Podmínkou otevření specializace je min. 10 studentů.
Součástí školy je internát, tělocvična a vlastní stravovací zařízení.
Bližší informace na www.szeskostelec.cz
Uzávěrka přihlášek: 1. termín: 31. 5. 2009
2. termín: 24. 8. 2009
Bez přijímacích zkoušek

www.VyssiOdborneSkoly.com

– kompletní adresář VOŠ, detailní a aktualizované prezentace škol,
tříděné dle oborů a měst.

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.

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

•

studium IT

Zajímá tě:
Java, C#, .NET, XHTML, SQL, Web 2.0, WSDL, Workflow, XML, AJAX….?

Tak pojď studovat INSTITUT INFORMATIKY – Vyšší odbornou školu,
obor Informační technologie.
U nás se v příjemném prostředí Prokopského údolí naučíš to, co tě baví a navíc získáš titul Diplomovaný specialista, DiS. Institut informatiky, který získal
grant firmy Hewlett-Packard a je Lokální akademií CISCO, je známý svým osobním přístupem ke studentům a přátelskou atmosférou.
Nabízíme ti buď 3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium.
Výhodou vyšší odborné školy oproti vysokým školám je celkové zaměření na praktické dovednosti, které oceníš v každodenní práci s počítačem
a především až si budeš hledat práci. Jelikož je stále obrovský nedostatek IT specialistů, nabídek na práci v oboru je nadbytek, což samozřejmě zvyšuje
i tvůj budoucí plat. Již během studia se v rámci půlroční praxe zapojíš do mezinárodních IT teamů, kde získáš potřebné zkušenosti pro tvou budoucí
kariéru.

Studium INSTITUTU INFORMATIKY se vyplatí!
V rámci studia u nás zdarma získáš certifikáty společnosti CISCO, které ještě více zvýší tvou cenu na trhu práce.
Nejlepší ze studentů u nás studují zdarma!

www.iivos.cz
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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www.MissMaturita.cz

Miss maturita

Miss Maturita 2009

Hledá se nejhezčí maturantka a nejhezčí maturant školního roku 2008/2009! Každý z vás se může přihlásit prostřednictvím internetových stránek www.MissMaturita.cz.
Stačí poslat tři fotografie a odpovědět na několik otázek.

N

ejhezčí maturantku a maturanta si vyberou sami studenti na internetových stránkách www.MissMaturita.cz,
kde můžou hlasovat, hodnotit a vyhrát různé ceny.

Přihlášky od 10. září 2008. Přihlaste se co nejdříve!
Studenti můžou hlasovat od 1. října do 15. ledna 2009.
Finále Miss Maturita bude 15. února 2009.

Proč se přihlásit:
• hodnotné ceny – Ipody od firmy Apple, jazykové kurzy, zdarma
•
•
•

příprava na VŠ a maturitu, značkové oblečení, slevy, vstupenky, CD
a DVD, knihy, učebnice a jiné zajímavé výhody pro maturanty
h
 odnotné ceny i pro spolužáky vítězky a vítěze Miss Maturita –
15 multimediálních CD studentů, knihy, kredity na www.seminarky.cz
pro celou třídu ze školy Miss a Missáka
zábava a možnost seznámit se s ostatními středoškoláky z celé ČR
soutěž škol

Partneři Miss Maturita:

www.MissMaturita.cz

TIP!

VF_Skol2_KamPoMa_185x130_15-09.eps 2

8/15/08 5:32:56 PM

Nová soutěž Miss Maturita 2009 – na www.MissMaturita.cz zvolte nejhezčí maturantku a maturanta.

inzerce
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Evropou snadno a rychle...

Andrea s Kristýnou úspěšně složily maturitní zkoušku na gymnáziu a před nástupem na vysokou školu se rozhodly, že si užijí
poslední společné prázdniny. Andrea se dostala na FF UK studijní
obor španělština- překladatelství a Kristýna se rozhodla studovat
francouzštinu na PdF MU v Brně. Po cestovatelských prázdninách
se s námi rozdělily o své zážitky z cest po evropském kontinentu.
Proč jste holky využily Eurolines Pass?
Andrea: Rodiče se netvářili příliš
nadšeně, že dvě holky jedou
samy někam do světa. Měly
jsme nejprve v úmyslu využít
autostop, ale to jsme rezolutně
zamítly. Jednak to není moc
bezpečné a hlavně s Eurolines
Passem jsme cestovaly pohodlně a za málo peněz. To víte, při
studiu se počítá každá koruna.
Kristýna: Mně navíc naši přispěli
na Eurolines Pass, protože měli
jistotu, že budu v ten a ten den
na místě v daném městě a oni
budou vědět, že se mi nic nestalo.

Měly jste tedy nějaký určitý
plán, kam nejdřív?

Kristýna: Právě, že ne. Hrozně
nám vyhovovalo, že když bylo
hezky, tak jsme se rozhodly
pobýt o trochu déle u moře
– třeba ve Španělsku. Tam se
i Ája zdržela o 2 dny déle, viď?
Andrea: Jo, jo to je ohromná
výhoda. My jsme spíš takový
free, takže jsme si ten výlet
naprosto nalajnovaly podle
svého a neměly jsme žádný
diktát a stres. Nebyly jsme ničím
limitované. Určily jsme si jen
termín odjezdu. To jsme ještě
vychytaly v middle season za
nižší ceny. Myslím, že poslední
týden v červnu už začala hlavní
sezóna a to by bylo o trochu
dražší. My jsme s Týnou odmaturovaly v květnu a pak jsme hned
v sobotu 14.6. vyrazily do světa.
Já jsem se teda pak chtěla trochu
víc porozhlídnout po Barceloně,
nasbírat studijní materiály, což
Kristy moc netáhlo. Tak jsme se
domluvily, že se sejdeme v Paříži
v kanceláři Eurolines.

A to jste se nebály, že se
někdy na periferii města
můžete minout?

Andrea: Ne, ne. Oni mají zastávky
vždycky v centru metropolí. Je
to podobný jako na Florenci.
Vystoupíte takřka v centru města.

www.

Mně dokonce půjčil řidič telefon,
když se mi můj vybil a já pak Týně
dala vědět, že už jsme dorazili.
Seděla na kafíčku s takovým šaramantním Francouzem. Zřejmě si
doplňovala slovní zásobu.

A kde se vám líbilo nejvíc?

Kristýna: Já byla samozřejmě
unešená z Paříže: Champs Elysées,
Les Halles, Moulin Rouge.... no klasika. Louvre jsem také nemohla
vynechat – nejvíc jsem se těšila na
Monu Lisu, že jí konečně uvidím
na vlastní oči. Je to zážitek.
Andrea: Mně se asi nejvíc líbilo
v Holandsku. Ačkoliv budu asi jednou překládat ze španělštiny, tak
nejvíc pohodový mi přišel Amsterdam. Ani ne tak kvůli vyhlášeným
coffee shopům, ale lidi jsou tam
takový víc in natura. Jezdí se tam
hodně na kole. Není tam tolik
hluku a přesto má Amsterdam
veškeré přednosti metropole.
Kristýna: Hm, to máš pravdu.
Tam jsem se taky cítila hodně
dobře.

zašly do „ofisu“ a oni nám hned
nabídli nějakou alternativu.
To se nám stalo při cestě ze
Stockholmu přes Mariehamn
do Talinu. Ve Stockholmu jsme
pátraly po Codex Gigas – ďáblova bible, protože jsme se na ní
v Klementinu nestihly podívat
a úplně jsme zapomněly na čas.
Další autobus jel skoro za chvilku,
takže pohoda. A mimochodem,
když jsem u toho Talinu, tak všem
vřele doporučujeme procestovat
pobaltské státy. Kluci od nás ze
třídy byli naprosto hin z Rumunska, ale tam jsme se dvě holky
trochu bály. Je to přece jen „vo
šajslich.“ My jsme si pěkně v klidu
proťapaly národní parky Pobaltí
a byla to fakt paráda.

Závěrečné resumé tedy zní
maximální spokojenost?
Kristýna: Stoprocentně. Já
jsem dokonce nasbírala ještě
několik maxíků, čili až budu
dojíždět do školy - kolej se na
mě bohužel nedostala, tak
budu mít i pár jízd zdarma.
Andrea: Já jsem taky nadšená.
Jela bych se ještě podívat do
toho Rumunska, protože to jsme
s Týnou nedaly, tak až nás bude
větší bandička, tak není co řešit.

Holky, děkuji za rozhovor.
Myslím, že jste inspirovaly
spoustu dalších mladých
lidí. Dnes, když má EU již 27
členů, tak je cestování po
Evropě víceméně jako byste
jeli na prázdniny k babičce.

Vypadá to, že ačkoliv jste
procestovaly celou Evropu,
tak ani nejste z toho cestování utrmácené. Měly jste
nějaké problémy s přesunováním?

Andrea: Právě, že vůbec ne.
Já měla docela i dost těžkou
krosnu a ještě jsem vezla nějaký
spacáky a boty v dalším batohu.
Ale za to se v autobusu neplatí.
Jen jsme si ty těžký věci nechaly
vždycky v úschovně na nádraží
a pak jsme cestovaly jen s tím
nejnutnějším. Další autobusy
stejně odjíždí z toho samého
místa, tak je to naprosto ideální.

Takže vám jen stačilo někde
v kanceláři Eurolines nahlásit, že například z Londýna
pojedete do Dublinu ve
středu v 8hod. a pak, když
jste se někde zpozdily, tak
jste jen zavolaly, že termín
odjezdu posunujete?
Kristýna: Přesně tak. Jen jsme

Největší nabídku pomaturitních kurzů najdete na www.KamPoMaturite.cz
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Jak se naučit

cizí jazyk

Potřeba umět dobře mluvit alespoň jedním světovým
jazykem je v dnešní době stále naléhavější. Pročítáte-li
pracovní inzeráty, brzy zjistíte, že požadavek angličtiny,
němčiny, španělštiny či jiného jazyka je kladen nejenom na vedoucí pracovní pozice, ale i na prodavačky,
kuchaře, operátory, asistentky…

N

e každý je však jazykově nadán a ne každý má to štěstí
na skutečně dobrého učitele cizího jazyka již na základní škole. A ne každý má otce Angličana…Jak se tedy
jazyk co nejlépe naučit? Popíšeme zde několik možností.

Nejspolehlivějším způsobem je pochopitelně kombinovat
výuku jazyka ve škole s docházením do kvalitního jazykového kurzu a ještě se jazyk pravidelně učit doma. Cizí jazyk
se nejrychleji naučíte v praxi, např. na jazykových pobytech
v zahraničí. Kdo má možnost komunikovat ve vybraném jazyce,
ten je na té nejlepší cestě se nejen naučit slovíčka, ale skutečně
i cizí řečí hovořit. Omezení rodného jazyka na minimum a vedení i těch nejběžnějších debat v cizím jazyce je zárukou toho,
že sami přijdete na to, jaká slova ve větách používat, že se nebude
jednat jen o naučené fráze, ale že budete skutečně schopni se
domluvit.
Na této metodě jsou založeny i některé jazykové kurzy, kde
lektor nepoužívá češtinu vůbec, dokonce ani při vysvětlování
gramatiky nebo pro informace typu „kdy přijdete příště“.
Další metodou je metoda drilu. Doslova a do písmene se stále
dokola učíte slovíčka, fráze, věty, až si je mozek věrně vtiskne
do paměti a budete schopni je vypálit i probuzení uprostřed noci.
I některé kurzy využívají těchto tzn. dynamických stereotypů,
kdy se snaží, aby se řeč stala stálým opakování pro studenta
přirozeným reflexem. U této metody hrozí nebezpečí, že dostanete-li se do jiné situace, než kterou jste při výuce simulovali,
nebudete schopni „vydolovat“ správnou odpověď, správné spojení. Mozek je prostě naučený tahat z paměti naučené, a ne pracovat s naučeným samostatně.
Další používanou metodou je tzn. Callanova metoda, která
je založena na otázkách lektora a odpovědích studenta. Není
zde tedy „volná“ diskuse, ale řízená debata. Výuka je rozdělena
do několika částí a má simulovat výuku žáka v rodném jazyce
– nejdříve vysvětlení učiva, potom naučení slovíček, gramatiky
a výslovnosti, dále prověření, zkoušení a nakonec psaní a čtení.
Tato metoda je vhodná pro malé skupinky studentů, protože
je kladen důraz na individuální přístup lektora k jednotlivým
studentům.
Nejdůležitější pro dobré a rychlé naučení se cizího jazyka však
vždy je a bude motivace. Učíme-li se proto, protože skutečně
chceme, pak se nespoléháme jen na odučené, zaplacené hodiny,
ale projevujeme ke studiu iniciativní přístup.
V dnešní době si „ten správný“ kurz a tu správnou metodu může
vybrat naprosto každý. Nabídky najdete na internetu (např. na
www.KamPoMaturite.cz, www.JazykoveSkoly.com) v novinách,
v televizi, můžete si zakoupit počítačové výukové programy,
cédéčka namluvená v dané řeči poslouchat cestou do školy a na
procvičování konverzace se dohodnout třeba se spolužákem.

Na KamPoMaturite.cz najdete pět pomůcek ke zvládnutí cizího jazyka
1. Učebnice – nabídka nejprodávanějších jazykových učebnic, CD, DVD, slovníků
2. Jazykové kurzy – největší nabídka jazykových kurzů a pomaturitního studia
3.	Jazykové pobyty, rok v zahraničí– napište si o katalog zdarma na
jazyky@kampomaturite.cz
4. Bilinguální knihy – kvalitní beletrie zrcadlově anglicky (nj, fj, šj) – česky
5. Přehled jazykových škol – www.JazykoveSkoly.com
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COM-IN Study Abroad, Praha
Studium v Západní Austrálii

Adresa:
Divišovská 2311/8,
149 00 Praha 4
Telefon:
777 171 119
E-mail:
info@com-in.cz
www.com-in.cz

Australský vzdělávací systém nabízí zahraničním studentům široké možnosti studia.
Systém tvoří: střední školy, jazykové kurzy, vyšší odborné školy a univerzity.
Jazykové školy nabízí kurzy všech jazykových úrovní a bývají ukončeny mezinárodní jazykovou zkouškou.
VOŠ připravují studenty na budoucí povolání, ale mohou také sloužit jako „most“ do univerzitního vzdělání.
UNIVERZITY poskytují prvotřídní vzdělání, široký rozsah studovaných oborů a mezinárodně uznávané kvalifikace.
PERTH, hlavní město Západní Austrálie je moderním a kosmopolitním městem, které nabízí ideální prostředí
pro studium. V okolí se nachází bílé písčité pláže, oblíbené sportovní aktivity jsou surfing, kajaking, kitebording,
brusle i kolo. V okolí Perthu můžete navštívit překrásný ostrov Rottnest Island, přístav Fremantle, The Pinnacles
a další přední národní parky Austrálie.
Podpora studentů v Perthu je velká a náklady na život nižší než např. v Sydney či v kterémkoli západoevropském
státě. Studenti mohou při studiu pracovat až 20 hodin týdně.

Agentura COM-IN (www.com-in.cz) se specializuje na studijní pobyty v Austrálii.
V Perthu má svého česky mluvícího zástupce, který studentům poskytuje podporu po celou
dobu studijního pobytu.

MKM Jazyková škola, překladatelská agentura, Brno
Denní pomaturitní studium Aj, Nj (statut studenta, kurzovné na splátky), odpolední, večerní
i letní kurzy Aj, Nj, Rj, Fr, Šp, It, Port, Niz, Čínština a Čj pro cizince – různá intenzita i čas konání.
Firemní, individuální, intenzivní kurzy na míru. Překlady a tlumočení.
Jazyková škola, překladatelská agentura MKM vznikla v roce 1990 a nyní patří mezi zavedené a kvalitní
brněnské jazykové školy. Učebny v centru Brna jsou snadno dostupné i pro mimobrněnské studenty.

Adresa:
Česká 11 (2. patro),
602 00 Brno
Telefon:
542 216 426
E-mail:
kurzy@mkm.cz
www.mkm.cz

Denní pomaturitní studium Aj a Nj: 20 vyučovacích hodin týdně – čeští lektoři a rodilí mluvčí. Vyučujeme
převážně komunikativní metodou, cílem je připravit studenty na jazykovou zkoušku (PET, FCE, CAE, SJZ, ZD).
Studenti, maturující v roce 2008, mají statut studenta se všemi vyplývajícími výhodami. Školné je splatné i ve více
splátkách, a to bez navýšení ceny.
Odpolední a večerní kurzy různých pokročilostí a intenzit (2x2, 4x2, 1x2, 1x120).
Aj, Nj, Rj, Fr, Šp, It, Port, Niz, Čínština a Čj pro cizince. Vyučují čeští i zahraniční lektoři, nabízíme obecné, konverzační
a přípravné kurzy k jazykovým zkouškám.
Individuální a firemní výuka i méně obvyklých jazyků. Kurz je tvořen na míru dle požadavků klienta.
Překladatelská agentura nabízí překlady a tlumočení z/do více než 35 jazyků i s ověřením soudního tlumočníka,
a to kvalitně, rychle a za přijatelné ceny.

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

Evropské vzdělávací centrum, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové
Denní pomaturitní studium AJ

dle MŠMT se statutem studenta garantovaného vyhláškou MŠMT ČR; 20 hodin týdně
Mezinárodní britská ISO certifikace 9001, 14001, 27001

Adresa:
Pospíšilova třída 324,
500 03 Hradec Králové
Telefon:
775 270 017,
777 160 017
E-mail:
info@vzdelavacicentrum.cz

Zařazení do vyhlášky Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Délka studia: 1 rok, Od 1. září 2008 do 26. června 2009, neprobíhá během státních svátků a školních prázdnin dle
vyhlášky MŠMT.
Intenzita studia: 4 výukové hodiny denně, 20 výukových hodin týdně, celkem 800 hodin
Max. 18 studentů / pouhých 20.500,- Kč
Opravdu malá skupina: Přijímáme maximálně 18 hradících studentů
Multimediální výuka s data projektorem a Cambridge programy
Závěrečný certifikát: Mezinárodní jazyková zkouška City&Guilds
Qualifications London za super zvýhodněnou neziskovou cenu 1.770,- Kč
Příprava ke zkouškám: Výuka zahrnuje přípravu k mezinárodním zkouškám
Cambridge PET / FCE / CAE a City a Guilds Qualifications London
Nejmodernější Cambridge výukové programy: Face2face, Objective FCE,
Objective CAE, English Grammar in Use, English Vocabulary in Use
Cena za jazykovou zkoušku: 1.700,- Kč
1 x Elementary / začínající / opakující
2 x Pre-Intermediate / mírně až středně pokročilí
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POLYGLOT:

mluvit budou všichni…
Jazyková škola, překlady a tlumočení
nakladatelství

POMATURITNÍ
STUDIUM
PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
A K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM NA VŠ
PRAHA 4, Mečislavova 8, tel.: 241 740 566
e-mail: skola.praha@polyglot.cz
BRNO, Pionýrská 15, tel.: 549 242 318
e-mail: skola.brno@polyglot.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Komenského 50,
tel.: 386 352 880, e-mail: skola.cb@polyglot.cz
JIHLAVA, Masarykovo nám. 40, tel.: 777 252 669
e-mail: skola.jihlava@polyglot.cz
PLZEŇ, Náměstí Míru 2, tel.: 377 320 786
e-mail: skola.plzen@polyglot.cz
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pomaturitní studium španělštiny 2009|2010

www.cervantes.cz

instituto cervantes
oficiální kulturní instituce Španělského království

Pro více informací:

cenpra@cervantes.es
221 595 211

 Od září 2009 do června 2010
 4 hodiny výuky denně od pondělí do pátku
 obsah kurzu:
Obecná španělština, Obchodní španělština, Konverzace, Kultura
Španělska a Latinské Ameriky, Příprava na mezinárodní zkoušky DELE
 Bezplatný zápis na mezinárodní zkoušky DELE v květnu 2010
 Zápis: od 1. června do 21. srpna 2009
 Cena: 38.000 Kč
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Centrum
Vzdělávání
Centrum Vzdělávání
cizí jazyky

český jazyk

matematika

účetnictví

a další

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ A VŠ
PŘÍPRAVA K MATURITĚ
DOUČOVÁNÍ
JAZYKOVÉ KURZY
POČÍTAČOVÉ KURZY

www.jazykovykurz.cz
www.jazykovykurz.cz

Výuka probíhá u Vás doma, nebo v našich učebnách!

Jiránkova 1137, Praha 6 Tel.:235 300 455, 608 209 354 centrumvw@volny.cz

TIP!

Oblíbenost vyšších odborných škol podle návštěvnosti prezentací škol na www.VyssiOdborneSkoly.com
Deset nejhledanějších VOŠek: 1. VOŠ cestovního ruchu Praha (11 528 zobrazení dále jen Z), 2. Vyšší odborná škola
zdravotnická, Brno (7 794 Z), 3. Vyšší odborná škola zahradnická a SZaŠ Mělník (7 713 Z), 4. AHOL - Vyšší odborná
škola o.p.s. Ostrava (7 681 Z), 5. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium Praha (7 673 Z), 6. Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice (7 486 Z), 7. CARITAS
- Vyšší odborná škola sociální Olomouc (7 020 Z), 8. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní Brno
(6 708 Z), 9. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Praha (6 472 Z), 10. Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola dopravní Praha (6 323 Z).

East College, Praha
… specialista na Čínu…

Adresa:
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Telefon:
603 222 006
E-mail:
v.rihova@eastcollege.cz
www.eastcollege.cz

Jazykové kurzy, Praha

POMATURITNÍ STUDIUM - denní prezenční
ČÍNŠTINA - ANGLIČTINA - ARABŠTINA
- RUŠTINA a jejich kombinace
Možnost zakončit studium čínštiny složením
mezinárodní jazykové zkoušky
Hanyu Shuiping Kaoshi na úrovni Basic A-B.
V případě angličtiny zkoušky PET, FCE, CAE.
Dále nabízíme skupinové a individuální kurzy
pro veřejnost i firmy.
Úrovně lze studovat podle Vašich
požadavků a časových možností.
Prioritou East College s.r.o.
jsou nadstandardní kvalitní služby šité na
míru a vynikající lektorský tým.

jazykové kurzy – zápis 2 x ročně
Fantastický výběr:
Klasické jazyky
Adresa:
Novinky z Evropy a Asie
Ortenovo nám. 34/1275
Exotické jazyky
170 00 Praha 7
Podrobný ceník a přehled jazyků s frekvencí
Telefon:
hodin týdně na www.ortn.cz

•
•
•

222 782 007
603 251 745
E-mail:
ortn@volny.cz
www.ortn.cz

POMATURITNÍ STUDIUM – výběr ze 14 jazyků
kromě klasických je v nabídce čínský jazyk,
korejský jazyk, japonský jazyk, hindský jazyk,
perský jazyk, arabský jazyk, švédský jazyk nebo
portugalský jazyk ve dvou úrovních
Poslední volná místa pro šk. rok 2008/09

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 používání cizího
jazyka jak v mluvené, tak i psané formě. V rámci ročního studia angličtiny mají
účastníci možnost využít nabídky týdenního studijního pobytu v Londýně.
Podzimní semestr standardních jazykových kurzů zahajujeme 15/9/08. 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.
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Studuj jazyky v zahraničí

Láká tě Londýn, New York, Paříž nebo Barcelona?

Už teď máš vítr z pracovních pohovorů? Znalosti ze školy, fajn, to by se ještě
dalo zvládnout, ale… Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Najednou Ti došla slova? Dej si rok v cizině, poznej odlišnou kulturu, mezinárodní prostředí, spoustu přátel z celého světa a hlavně… nauč se konečně
cizí jazyk plynule!
Ve většině českých škol nás naučí
bez přemýšlení vyplňovat gramatická cvičení, odpovídat na otázky, na které se nás v reálné situaci
nikdy nikdo nezeptá a odříkat pár
velmi „užitečných“ básniček. Stávají se z nás mistři ve snaze vykroutit
se z jakékoli aktivity, která zahrnuje
použití cizího jazyka, protože cítit
se trapně není jedna z našich nejoblíbenějších disciplín.

Jak z toho ven?

Můžeš si doma dělat úkoly navíc,
přihlásit se do jazykových kurzů po
škole či po práci a zkrátka dřít dvakrát tolik než Tvoji spolužáci nebo
kolegové… Jenže komu se chce,
když výsledky nebudou o moc lepší a možnost „pokecat si“ v cizím
jazyce je omezená na nulu?
Přitom naučit se mluvit plynule
a na každé téma, nemusí být úkol
na celý život. Během studia cizích
jazyků v zahraničí je pokrok několikanásobně větší, než při studiu
v Čechách. Zkrátíš tak dobu svého
studia a za pár měsíců se naučíš to,
co se jiní učí i několik let. Už vůbec
nemluvím o tom, že se v zahraničí
osamostatníš, získáš sebevědomí

v používání cizího jazyka a najdeš
si přátele z celého světa.
A má to i další výhody – jakmile
se jednou zbavíš ostychu mluvit v cizím jazyce a třeba i dělat
chyby, už navždy Ti tahle výhoda
zůstane a při studiu druhého nebo
třetího světového jazyka se najednou domluvíš i s minimální slovní
zásobou. A zjistíš, že všechny jazyky jsou si v něčem podobné, a že
jakmile umíš anglicky, je lehčí naučit se španělsky a pokud již umíš
španělsky, je vlastně úplná brnkačka přidat také italštinu. Je to zkrátka
řetězová reakce a nemysli si, že se
to týká pouze lidí „výjimečně nadaných“ citem pro jazyk. Ne, přijde to
i na ty „tvrdolíny“, kteří už téměř
rezignovali na to, že se kdy naučí
byť jen pár základních slovíček.

Jazykový pobyt na celý rok
nebo jen na pár týdnů?

Dlouhodobý pobyt v zahraničí je
nejvýhodnější způsob, jak se rychle a efektivně naučíš jazyk. Když
jsi řeči vystaven nejen ve třídě, ale
i mimo ni, učíš se vlastně 24 hodin
denně. Ano, 24 hodin – není výjimkou, že studenti začnou ve velmi

krátké době v cizím jazyce přemýšlet a snít! Začít můžeš už v září,
lednu, dubnu nebo v červnu a za
6 nebo 9 měsíců se vrátíš s plynulou
znalostí jazyka a skvělými mezinárodními zkušenostmi.
V průběhu roku si můžeš také složit
jednu z mezinárodně uznávaných
zkoušek nebo se zařadit do programu mezinárodní stáže, kde získáš
praktické zkušenosti z pracovního prostředí, které určitě každý
zaměstnavatel v Čechách ocení.
Krátkodobým pobytem si své znalosti můžeš oprašovat třeba každoročně v době prázdnin či dovolené,
začít můžeš kdykoli v průběhu
celého roku. Vyber si ke studiu jednu z mnoha přímořských destinací
a můžeš spojit odpočinek u moře
s výukou cizího jazyka. „Rozmluvíš
se“ a doplníš si jazykové znalosti
o hovorové výrazy.

Kam jet?

Kamkoli chceš! Je Ti bližší Anglie než USA? Chceš se podívat do
Kanady, Austrálie na Nový Zéland
či na Maltu? Nebo máš angličtinu
už zmáknutou a teď budeš pilovat
francouzštinu ve slunné Nice nebo

španělštinu v exotické Kostarice?
Možností je spousta a záleží pouze
na tom, co ti vyhovuje, kam jsi se
chtěl/a vždycky podívat a zatím ti
to nevyšlo.

A závěrem?

Přemluv rodiče, našetři si nebo
zkrátka „bouchni“ stavební spoření! Je to investice, která se Ti vrátí
stokrát. Nejen v pocitu, že jsi něco
dokázal/a, že můžeš jet kamkoli ať
už pracovně nebo jen na dovolenou
a nemusíš se stydět požádat kolemjdoucí o radu, popřípadě pronést na
poradě nějakou svou vlastní připomínku. Je to hlavně investice, která
Ti pomůže najít si dobře placenou
práci, dá Ti větší šance na povýšení nebo nasměruje Tvoji kariéru
konečně tam, kam by sis přál/a. Je
to zkrátka jedna z mála investic, na
které nemůžeš prodělat.
Švédská síť jazykových škol EF Education First Ti zajistí jazykový kurz
podle Tvých představ. Na jejích
školách potkáš skvělé učitele a nové
přátele z celého světa, z jejich jazykových pobytů se vrátíš s novými
zkušenostmi a jazykovými znalostmi a jejich zaměstnanci Ti vždy
poradí, který kurz je pro Tebe ten
nejvhodnější. Proč? Protože i my
jsme si prošli těmito zahraničními zkušenostmi, už se nestydíme
mluvit cizím jazykem a snažíme se
zapomenout na všechny ty básničky a písničky ze školních let.
Lucie Mouchová,
EF Education First

Studujte cizí jazyky
na zahraničních školách EF!
Nejširší síť škol • Nejnižší počet českých studentů • Tradice a kvalita

EF Education First
Vodičkova 26
110 00 Praha 1
Tel.: 296 333 810
www.ef.com

TIP!

•

Jazykové kurzy pro dospělé i mládež od 16 let
studium pro každého, 2 – 52 týdnů, po celý rok.

•

Akademické programy od 16 let
6 nebo 9 měsíců, vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

•

A další pobyty pro děti a dospělé...

Objednejte si katalog EF
zdarma na www.ef.com

Objednejte si zdarma katalog jazykových pobytů na jazyky@KamPoMaturite.cz
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cizí jazyky

Otevřete si bránu do světa kouzlem jazyků
Jazyky - kouzelný proutek
do světa úspěchu
Český trh se dlouhodobě potýká
s nedostatkem velmi dobře jazykově
vybavených pracovníků. Jeden světový
jazyk dnes již ovládá řada lidí, nicméně
úroveň znalostí není vůbec uspokojivá. Odpovídající jazyková vybavenost
společně se vzděláním a praxí je jednou
z priorit většiny českých i zahraničních
zaměstnavatelů. Lidem, kteří studiu
jazyků a počítačovým znalostem věnují maximální pozornost, se otevírají
nekonečné možnosti uplatnění.
Studium na jazykové škole může být
výbornou průpravou pro všechny, kteří
si potřebují zlepšit své znalosti. Soukromé školy dnes disponují širokou škálou
možností, počínaje kurzy obecného
a obchodního jazyka, přes přípravné
kurzy na mezinárodní certifikáty až po
tak oblíbené pomaturitní studium.

Před výběrem kurzu
myslete hlavně na sebe
Při výběru konkrétního kurzu je důležité
věnovat pozornost nejen ceně, místu
výuky a svým časovým možnostem,
ale i velikosti a zaměření kurzu. Je třeba
si uvědomit za co platíte, ale nesledovat pouze finanční stránku. Na první
pohled levný kurz může často znamenat
až neúnosně velké množství studentů ve
skupině a tím pádem podstatně menší

znalostní pokrok. Méně účastníků znamená větší efektivitu, protože se dostanete mnohem častěji „ke slovu“ a lektor
má více času se vám osobně věnovat.
Pokud se tedy již při výběru skutečně
zamyslíte nad svým očekáváním,
věnujete čas domácí přípravě, můžete se
na potřebnou jazykovou úroveň dostat
brzy i nedaleko svého domova a ještě
ušetříte.

Kde najít motivaci k dalšímu
studiu?

Ze začátku nový jazyk vstřebáváte
poměrně rychle a posun je velmi
znatelný. U vyšších úrovní je pak postup čím dál tím pomalejší… Co s tím?
Kde najít další motivaci, když už se tak
nějak v rámci možností domluvíte?
Ideálním řešením je složení některého
z mezinárodně uznávaných certifikátů,
na které vás každá dobrá jazyková škola
dnes bez problémů dokáže připravit.
Pár měsíců intenzivního studia přinese
ovoce v podobě uznávaného certifikátu, díky němuž se nejen zlepšíte
v samotném jazyce, ale především si
usnadníte život při přijímacím pohovoru do nového zaměstnání nebo při
zkouškách na vysokou školu. Dalším
vhodným řešením je kurz dnes tak
žádaného obchodního jazyka, případně
jiné zaměření dle profese. Certifikace
v oblasti obchodního jazyka není ještě
dnes tak obvyklá a určitě vás posune

v žebříčku hodnocení zaměstnavatelů
na vyšší příčku.

Teacher, nebo učitel?

Boom, kdy jsme byli nadšeni z jakéhokoliv cizince v naší zemi, je dávno
pryč. Česko už dlouho není pro cizince ze západu zajímavou „exotikou“
a zájem kvalifikovaných lektorů
o dlouhodobější práci v našich zeměpisných šířkách neustále klesá.
Stáváme se pouze útočištěm na dobu
přechodnou. V tomto směru je mnohem lepší zvolit zkušeného kvalifikovaného českého lektora, který vás
bude kontinuálně učit delší dobu.
Čeští učitelé dnes už směle konkurují
rodilým „teacherům“. Mají oproti nim
mnoho výhod. Znají typické chyby
studentů, dokáží lépe vysvětlit gramatiku a důsledně své studenty opravují. Věkový průměr lektorů se snížil,
výuka se stává zábavou a je výrazně
efektivnější. Výuka s rodilým lektorem
je proto vhodná od středně pokročilé
úrovně výše, opět ideálně v kombinaci
s českým vyučujícím.
U pokročilých studentů má rodilý
„teacher“ samozřejmě své opodstatnění,
studenti získávají lepší přízvuk a projev
se jim stává plynulejší a přirozenější. Je
třeba však počítat s tím, že „teacher“ se
vám během roku může vyměnit častěji
než v případě českého učitele a často
vám také nebude opravovat každou chy-

bu. Nejste pokročilí studenti? Nezoufejte. Pro nižší úrovně je rodilý mluvčí
zajisté příjemným zpestřením, které čas
od času každému určitě prospěje.

Potřebuji se rychle zlepšit
a nemohu odjet do zahraničí

... i na tuto variantu existuje mnoho
řešení. Můžete zvolit klasický intenzivní kurz komunikativní metodou,
anebo kurz vedený některou z drilových
metod. Zajímavá je například Callanova metoda, s jejíž pomocí je pokrok
výrazně rychlejší – studujete za ¼ času
a studium nevyžaduje téměř žádnou
domácí přípravu. Callanova metoda
je založena na rychlých otázkách
a odpovědích, které donutí mluvit i ty
nejstydlivější jedince! Je třeba se nebát
a zkoušet nové možnosti.
V dnešním globalizovaném světě čím
dál tím více platí přísloví „kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem“. Jazykově
vybavený jedinec je dnes na trhu práce
již naprostou samozřejmostí, a čím
více řečí ovládá, tím větší jsou jeho
šance na trhu práce. Angličtina na
mírně až středně pokročilé úrovni (B1,
B2 podle Evropského referenčního
rámce) je dnes považována za naprostou samozřejmost. Stačí tedy najít
kvalitní jazykovou školu, která nám
k těmto předpokladům pomůže, a tu
pomyslnou bránu do světa kouzlem
jazyků otevře.

Pomaturitní
studium angličtiny
• denní výuka angličtiny
[pondělí—pátek
9.00—12.30 nebo
13.00—16.30]
• příprava na mezinárodní
Cambridgeské zkoušky
[PET, FCE]
• v ceně obchodní angličtina
se zaměřením na praktické
používání
• zkušení, ale mladí čeští
pedagogové i rodilí mluvčí
s certiﬁkací

• maturantům 2009 přiznán
statut studenta SŠ se všemi
výhodami
• absolventi kurzu obdrží
jazykový certiﬁkát Rady
Evropy EUROPASS
• sleva 5 % na ostatní veřejné
kurzy JŠ, sleva 10 % na jazykové učebnice
• organizace pobytu ve Velké
Británii [zájezd není v ceně]

Akce! Roční
školné jen
Kč 24 990*
* při jednorázové úhradě do
30. 6. 2009 nebo přihlášení a úhrada
„s kamarádem“ do 31. 7. 2009

www.lexis.cz [T: 222 721 363, 603 283 580]
Krkonošská 17, 120 00 Praha 2-Vinohrady

www.

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.

marketing

projektový management
finance

veřejná správa a EU

management
lidských
º
zdroju

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
ekonomiky a managementu
Fakulta
managementu
Brno
Brno
Dny otevřených dveří: 4. 12. 2008 a 15. 1. 2009
Fakulta vojenských technologií
Brno technologií
Fakulta vojenských

Brno
Fakulta vojenského zdravotnictví
Dny otevřenýchHradec
dveří: 4.
12. 2008 a 15. 1. 2009
Králové

Fakulta vojenského zdravotnictví

STUDIUM
SKrálové
JISTOTOU
Hradec
Den otevřených dveří:
17. 1. 2009
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

