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ÚVOD

eDitOrial
Vážení studenti, 

těsně před ukončením Vašeho studia na střední škole Vám přinášíme 
nejaktuálnější informace ve speciálním čísle časopisu Kam Po Ško-
le.cz. Ještě dva až tři týdny a rozloučíte se svou střední školou, spo-

lužáky a učiteli. Po čtyřech letech Vás čeká úplně nový život, důležitá 
rozhodnutí a skutečný vstup do života dospělých. 

Nechceme Vás v tomto důležitém období nechat na holičkách a pro-
to jsme připravili časopis, který Vám pomůže zorientovat se v mož-
nostech kam dál po škole. V první části časopisu jsme shrnuli všech-
ny základní rady a doporučení pro úspěšné hledání práce. Dále Vás se-
známíme s vysokými školami, které ještě stále přijímají nové přihlášky 
– v podrobných prezentacích se Vám zde představí 7 veřejných a přes 
26 soukromých vysokých škol. Soukromé vysoké školy mají o studenty 
velký zájem, proto pro ně pořádají několikrát do roka dny otevřených 
dveří, vypisují více termínů přijímacích řízení a přihlášky přijímají až 
do června. V další části se dočtete o možnostech studia na vyšších od-
borných školách, které se Vám představí ve 43 prezentacích. 

Pokud zvládnete maturitu a přijímací zkoušky, čekají Vás nejdelší 
školní prázdniny. Využijte je pro nějakou brigádu, jazykový pobyt v za-
hraničí, zajímavou cestu... Kdybyste náhodou u přijímacích zkoušek ne-
uspěli, můžete například nastoupit na jazykový pomaturitní kurz se sta-
tutem studenta, který můžete kombinovat s nultým ročníkem, kde Vás 
připraví na přijímací zkoušky a studium na vysoké (více na straně 36).

Výběr máte tedy opravdu veliký a celý život před sebou, proto nikam 
nespěchejte. Při rozhodování kam po škole se zeptejte sami sebe, jestli 
Vás to bude bavit, jestli Vás to jednou uživí, jestli se uplatníte... Užijte si 
poslední měsíc ve škole. Vychutnejte si každý den se svými spolužáky, 
učiteli a kamarády, protože je po prázdninách budete vídat už jen na 
třídních srazech po letech.
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Je mnoho cest. 
Zvolte si tu svou!

Přeji Vám úspěšný  
konec školního roku  

a hezké prázdniny,

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce 

ve vzdělávání

PS: Projděte si předešlá čísla časopisu Kam po maturitě, které 
pravidelně zasíláme na Vaši školu. Zářijové číslo časopisu Vám 
hned na začátku školního roku přináší kompletní přehled VŠ, 
VOŠ a jak se připravit na maturitu. Lednové číslo Vám zasíláme 
v období, kdy si podáváte přihlášky na vysoké školy, proto je za-
měřený na výběr vysokých škol a alternativ kam po maturitě. 
Všechna čísla časopisu si můžete stáhnout online na  
www.kampomaturite.cz/casopis-kam-po-maturite/.



„Úřad.práce.vám.poradí.s.rekvalifikací,.nabídne.volné.místa.v.ČR.i.v.rámci.Evropské.unie,.zařídí.příspěvek.
na.podnikání!.Napište.si.na.callcentrum@mpsv.cz.“

Počet absolventů škol, kteří během prázdnin 
nenašli práci a hlásí se na úřadech práce, rok 
od roku klesá. Shrneme zde několik důleži-
tých informací a rad, abyste si mohli najít za-
jímavou práci, kde se budete dále rozvíjet a za 
svou práci dostanete dobře zaplaceno. 

Absolventi středních 
škol nA trhu práce
Absolventi středních škol se po absolvování 
studia a složení závěrečných zkoušek (maturita, 
výuční listy) dostávají na trh práce přes své od-
hodlání často nepřipraveni na hledání práce. 

výhody A nevýhody  
AbsolventA nA trhu práce
Absolvent střední školy je většinou velmi am-
biciózní a má velkou chuť dokázat, že se fir-
mám vyplatí jej zaměstnat a platit mu za jeho 
práci odpovídající mzdu. Absolventi jsou 
většinou velmi dobře teoreticky připrave-
ni a vzděláni v odpovídajícím oboru studia, 
znají současné trendy, velmi dobře zacházejí 
s internetem a obecně s výpočetní technikou 
a moderními technologiemi. Jazyková pří-
prava je také většinou na lepší úrovni než 
u straší generace. Také si dnešní absolventi 

Kam po škole:  
do práce!
do letošního září se na úřadech práce zaregistruje zhruba deset 
tisíc čerstvých absolventů škol. přestanou dostávat přídavky na 
děti a řada z nich nebude mít nárok na podporu v nezaměstna-
nosti. sociální dávky přitom jejich finanční situaci nevyřeší.

Svůj výběr si ověřte odpovědí  
na tyto otázky:

1...Je.to.práce,.obor,.který.chcete.dělat.
42.hodin.týdně.v.dalších.několika.
letech?.Obsahuje.práce.převážně.
činnosti,.které.opravdu.chcete.dělat?.
Pokud.jste.dynamický.typ,.nevybírejte.
práci,.která.vyžaduje.celou.pracovní.
dobu.trávit.v.uzavřené.kanceláři.
u.PC,.a.to.i.kdybyste.pro.ni.byli.100%.
kvalifikovaní.a.byla.to.práce.velmi.
lukrativní.

2...Vyhovuje.vám.firemní.kultura.
a.atmosféra.dané.firmy?.I.kdyby.vás.
práce.sebevíce.bavila,.nebudete.
šťastní,.pokud.si.neporozumíte.s.lidmi.
a.nesžijete.se.s.firemní.kulturou.

3...Nabízí.se.v.dané.firmě.prostor.
pro.váš.další.rozvoj?.Vzdělávání,.
plán.kariérového.rozvoje,.výcvik.
a.trénink…

4...Je.nabízená.odměna.spravedlivá?.
Peníze.by.neměly.být.jediným.
rozhodovacím.faktorem..Můžete.mít.
výborný.plat,.ale.nenávidět.svou.práci.

➤

začínají zvykat, že se musí občas za prací stě-
hovat a dojíždět. Velkou výhodou absolven-
tů je jejich menší finanční náročnost pro za-
městnavatele. 
praxe a praktické znalosti jsou největší ne-
výhodou handicapem absolventa zejména 
střední školy. Praxe je většinou velmi spora-
dická a často jde o praxi, které nesouvisí s bu-
doucím směrem pracovního uplatnění a pra-
covní kariéry. Přesto většina podniků si raději 
vychovává své pracovníky a zaškoluje si je do 
své organizační a pracovní struktury. Pro-
to absolvent může nahradit nedostatek praxe 
svým úsilím a ochotou se naučit novým pra-
covním dovednostem.

rAdy pro hledání práce
Volba kariéry je jednou z nejdůležitějších věcí 
při rozhodování o pracovním uplatnění a za-
hrnuje dva kroky. Nejdříve si vybírám, co bych 
chtěl dělat (kariéru). Pak si musím vybrat, pro 
koho bych to chtěl dělat (zaměstnavatel). Jde 
o to si velmi pečlivě promyslet, co chcete dě-
lat. Co vás baví, co vás naopak nebaví. Popře-
mýšlejte o jaké pracovní pozice a obory jsou 
pro vás atraktivní. Zda máte předpoklady pro 
výkon práce v tomto oboru. Život samozřejmě 
přináší různé možnosti a varianty, ale je dů-
ležité si rozmyslet, co vlastně chci dělat a ta-
ké proč. Pokud si uděláte tuto analýzu, tak zís-
káte argumenty pro jednání s potenciálními 
zaměstnavateli, které mohou hovořit ve Váš 
prospěch. Tip pro vás! Používejte léty prověře-
nou metodu plus / mínus. Na papír si napište 
obor, který chcete dělat a na jednu stranu na-
pište všechny výhody daného oboru a na dru-
hou stranu všechny nevýhody. Lze později po-
užít i na posouzení zaměstnavatelů.

pracOVní příležitOstipracOVní příležitOsti�





hledání práce,  
Je práce nA plný úvAzek.
Připravte si životopis a průvodní dopis
Životopis i průvodní dopis je třeba připra-
vit podle požadavků současné doby. Někdy 
je dobré se řídit spíše tím, co nabízí internet. 
Vzorové životopisy a články najdete na pra-
covních portálech. 

zkoušeJte obě cesty  
- personální AgenturA  
i konkrétní zAměstnAvAtel
Absolventů vstupuje na trh práce vysoký po-
čet (každý rok kolem 100 000) a atraktivních 
pracovních míst je málo. S konkurencí kolegů 
je třeba bojovat aktivitou na trhu práce. Hle-
dejte aktuální pracovní místa, kontaktujte i za-
městnavatele a personální agentury, kteří ne-
nabízejí momentálně pozice pro absolventy. 
Pokud o Vás nikdo neví, tak Vám nikdo práci 
nenabídne. Tím že projevíte zájem nikoho ne-
obtěžujete, ale naopak dáváte příležitost a mož-
ná i ulehčíte některým personalistům práci. 

hledeJte Aktivně:
■ Počítejte s tím, že budete muset rozeslat 
o hodně více životopisů, než si myslíte. 
■ mluvte se svými přáteli, známými, bývalý-
mi profesory, blízkými i vzdálenými členy ro-
diny o tom, že hledáte práci. Čím více lidí bude 
o vašem zájmu o práci vědět, tím větší je šance, 
že vám ji někdo nabídne.
■ noste s sebou stále své cv, abyste je mohli 
použít, kdykoliv se naskytne příležitost. Dejte 
své CV i na internet (např. jobs.cz).
■ vyhledávejte pracovní veletrhy, dny ote-
vřených dveří, akce profesních organizací, 
akce potenciálního zaměstnavatele... Vyjděte 
do reálného pracovního světa!

Připravte se  
na výběrový pohovor

Proveďte.přípravu.a.pečlivě.si.
prostudujte.otázky,.které.často.používají.
personalisté.u.výběrových.pohovorů,.
zjistěte.si.informace.o.společnosti,.do.
které.jdete.na.pohovor..Před.pohovorem.
si.projděte.tyto.čtyři.kroky:.

1...Našel.jsem.si.dostatek.informací.
o.mém.potenciálním.zaměstnavateli.

2...Prošel.jsem.si.otázky.i.odpovědi,.které.
mi.můžou.položit.

3.....Vím,.jak.se.obléknu.a.co.si.vezmu.
s.sebou.

4...Znám.svoje.chyby.a.vyvaruji.se.
pozdnímu.příchodu,.lhaní,.přílišné.
suverenitě.nebo.submisivitě,.
nevhodnému.jazyku,.oblečení,.
pomlouvání.jiných.zaměstnavatelů..

Nejčastější otázky 
u pohovoru:

■ proč.si.vybíráte.právě.tuto.práci,

■ jaké.jsou.vaše.životní.plány,

■ proč.se.zajímáte.právě.o.určitou.firmu,

■ jak.popíšete.ideální.pozici.pro.sebe,

■ proč.by.vás.měli.přijmout,

■ jaký.předmět.jste.měli.nejraději,

■  který.profesor.byl.váš.nejoblíbenější.
a.proč,

■  proč.jste.při.studiu.nezískali.žádnou.
praktickou.zkušenost,

■ jaký.byl.váš.největší.studijní.zážitek,

■  jaká.je.vaše.nejhorší.a.nejlepší.
vlastnost,

■  jaký.je.váš.největší.životní.úspěch.
a.neúspěch,

■  jakou.knihu.(mimo.učebnice).jste.
naposled.přečetli...

JAk nApsAt životopis  
- curriculum vitAe (cv) 
Životopis je nezbytným dokumentem při hle-
dání zaměstnání. Jeho obsah i grafická úpra-
va poskytnou o uchazeči mnoho informací, 
proto je třeba věnovat tvorbě životopisu vel-
kou pozornost.

elektronický formát životopisu
Životopis uchazeče o zaměstnání by měl mít 
elektronickou podobu, která umožní ne-
jen jeho tisk a zaslání „klasickou poštou“, ale 

oslovte sami firmu, pro kterou byste chtěli 
pracovat, aniž byste reagovali na konkrétní in-
zerát. Napište motivační dopis obsahující vše, 
co můžete nabídnout, najděte správný kontakt 
a nakonec svůj zájem podtrhněte telefonátem.

ukAžte záJem o obor  
A uveďte odpovídAJící prAxi
Dejte si práci a každý svůj životopis a průvod-
ní dopis pro jednotlivé zaměstnavatele uprav-
te podle požadavků nebo podle oboru a čin-
nosti společnosti, uvádějte pracovní i jiné ak-
tivity, které by mohli být výhodou pro pra-
covní uplatnění Vás absolventa ve té či oné 
konkrétní společnosti.

pracOVní příležitOsti

„Podrobné. návody.„Jak. se. dostat. na. právnickou,. ekonomickou,. lékařskou. či. filozofickou. fakultu“. jsem.
našel.na.www.casopis.KamPoMaturite.cz!“

pracOVní příležitOsti�



?

!
hlásí. Třetí skupinou je praxe, tzn. pracovní 
zkušenosti opět v chronologickém sledu, ná-
zev firmy, od - do, pozice a upřesnění náplně 
práce (7-10 slov). Čtvrtou skupinou jsou dal-
ší dovednosti, kde jsou uvedeny znalosti ja-
zyků, práce na PC, řidičský průkaz, případně 
i koníčky a zájmy. nebuďte struční! Vaše CV 
musí obsahovat co nejvíce dat. Popište název 
organizace, typ aktivity a svou roli v ní. Tříd-
ní projekty, seminární práce, studijní praxe, 
školní výzkumy – to vše zvýší vaši kvalifikaci 
v očích personalisty. přiložte doporučení! Po-
žádejte některého z vašich bývalých profesorů 
nebo zaměstnavatelů o poskytnutí písemného 
zhodnocení vašich studijních výsledků, aktivit 
a přístupů.

grAfická úprAvA životopisu
Grafická úprava životopisu musí podporovat 
jeho přehlednost. Nedoporučuje se u životopi-
sů používat mnoho barev a jiných efektů /po-
kud se nehlásíte na místo grafika či umělce/. 
Vždy tam přiložte barevnou pasovou fotku, 
které někdy o vás řekne více než celé CV a po 
pohovoru si vás zapamatují při dodatečném 
výběru ze všech kandidátů.  ■

www.sprace.cz –.sekce.absolventi

absolvent.jobs.cz.–.největší.pracovní.portál,.navíc.poradenství

www.hledampraci.cz.–.pracovní.portál.plný.rad

www.infoabsolvent.cz.–.rozsáhlý.portál.plný.informací.pro.absolventy.SŠ

www.aprace.cz.–.portál.určený.absolventům.středních.a.vysokých.škol.

www.superkariera.cz.–.nabídky.práce.a.poradna.

www.CVonline.cz –.životopisy.online

www.e-brigady.cz.–.brigády.pro.studenty.a.absolventy.

umožní i poslání poštou elektronickou (email). 
Nejvhodnějším formátem je formát doc a pdf, 
který umí vytvořit a přečíst většina textových 
editorů a umožní i vložení fotografie. Ručně 
psaný životopis se zasílá pouze na vyžádání 
zaměstnavatelem.

strukturovAný životopis
Životopis by měl mít formu strukturova-
nou. To znamená, že životopis není ve větách 
(Vystudoval jsem.......Narodil jsem se ........
Žil jsem...), ale je psán heslovitě (Jméno: Jan 
Amos, Datum narození: 10.5.1975, atd.).

co by v životopise  
nemělo chybět 
Informace by měly být rozděleny do několika 
logických skupin. První skupinou informací 
jsou osobní údaje (jméno, datum narození, 
adresa, telefon /nejlépe mobilní/, e-mail, pří-
padně stav či počet dětí). Druhou důležitou 
skupinou informací je dosažené vzdělání 
a kurzy (doporučuje se psát chronologicky se-
stupně nebo vzestupně nejdříve vzdělání a po-
té absolvované kurzy a školení, která jsou dů-
ležitá pro pracovní místo na které se uchazeč 

Kde hledat práci a rady pro absolventy:

pracOVní příležitOsti �

Pozor od letošního roku  
se absolventi mohou 

zaevidovat na úřadu práce,  
ale nebudou mít nárok na 

podporu v nezaměstnanosti. .

Více.rad.najdete.na..
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane.

☎
LINKA POMOCI

Úřad práce zřídil 
specializované call centrum 
na čísle 844 844 803 (1,5Kč/
1min pevná; 4,5 Kč mobil), 
kde vám zodpoví všechny 

otázky ohledně práce a 
nezaměstnanosti.

Kde najdete  
pracovní příležitosti:

profesia.cz

JobDnes.cz

KarieraWeb.cz

prilezitosti.cz

Jobpilot.cz

KvinJob.cz

JobMaster.cz

„Prý.soutěží.někdo.z.Vaší.školy.na.www.MissMaturita.cz?.Asi.někdo.ze.180.nejkrásnějších.maturantek..
a.maturantů,.kteří.se.již.přihlásili!“.



VeřeJné VysOKé šKOly�

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých budějovicích

Adresa:.
Okružní.10,.

370.01.České.Budějovice
El..přihl.:.ANO.

Telefon:
387.842.101

Fax:.:.387.842.145
E-mail:..

vstecb@vstecb.cz
www.vstecb.cz

VŠTE uskutečňuje akreditované studijní programy 
bakalářského typu a programy celoživotního vzdělávání. 
Cílem studia je poskytnout zájemcům možnost získat 
především profesně orientované vzdělání s výrazně 
praktickými výstupy. Absolvent má možnost dalšího 
studia v navazujících magisterských programech.

REALIZOVANé STUDIjNí PROgRAMY

• EKONOMIKA A MANAgEMENT
Studijní obor: Ekonomika.podniku.
Délka studia: 3.roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční

• STAVITELSTVí
Studijní obor: Stavební.management 
Délka studia: 4.roky
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční

• STROjíTENSTVí
Ve.spolupráci.s.Technickou.univerzitou.Liberec
Studijní obor: Strojírenství
Délka studia:.3.roky
Typ studia: bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Kód studijního programu: B2341

PŘIjíMACí ZKOUŠKY:  
Cena:.450.Kč.elektronicky,.500.Kč.osobně.nebo.poštou
Elektronické podání přihlášek: www.vstecb.cz/uchazeč/
elektronická.přihláška
Informace: www.vstecb.cz

O STUDIU
Školné za semestr: 0.Kč
Stipendia: ubytovací,..
sociální,.prospěchové,..
mimořádné
Koleje:.ANO
Menza:.ANO

pedagogická fakulta Univerzity J. e. purkyně v Ústí nad labem

Adresa:.
České.mládeže.8.,.

400.96.Ústí.nad.Labem.

Telefon:
475.283.163

E-mail:..
jana.blahova@ujep.cz

www.pf.ujep.cz

Pedagogická fakulta Univerzity j. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již přes padesát let 
pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást 
Univerzity j. E. Purkyně byla dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším 
fakultám ústecké univerzity, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí.

● Fakulta.připravuje.studenty.na.budoucí.učitelská.a.neučitelská.povolání..Ve.svých.prostorách,.kolejích.
a.sportovních.halách.poskytuje.zázemí.pro.4000.studentů,.z.nichž.70%.studuje.v.presenční.formě.studia...
Jejich.profesní.přípravu.zajišťuje.11.kateder,.4.centra.a.1.oddělení.

● Zázemí.fakulty.nabízí.pro.výuku.učebny.vybavené.nejmodernější.technikou,.včetně.několika.desítek.
multimediálních.tabulí..Tyto.slouží.nejen.k.oživení.kurzů,.ale.také.k.přípravě.na.práci.budoucích.pedagogů.
s.moderním.vybavením.základních.a.středních.škol,.které.má.potenciál.stát.se.v.budoucnu.standardním..
zařízením.školní.třídy..

● Cílem.pedagogické.fakulty.je.vychovat.ze.svých.studentů.sebevědomé.profesionály.nejen.pro.výkon..
učitelské.profese..Vždyť.právě.zvládnutí.mezilidské.komunikace,.které.je.nezbytnou.kompetencí.dobrého.učitele,.
je.oceňováno.snad.ve.všech.oborech.lidské.činnosti.

Veřejné vysoké školy mají jednu velkou výho-
du, nemusíte za ně platit školné. Většina veřej-
ných vysokých škol uzavírá možnost přihlášek 
koncem února. Naštestí už některé veřejné vy-
soké školy pochopily, že se studenti rozhodují 
později a začaly prodlužovat termíny přihlá-
šek. Představíme Vám zde hned několik veřej-
ných vysokých škol, kde se můžete dodatečně 
přihlásit. Ostatní školy s pozdějšími termíny 
přihlášení najdete na www.KamPoMaturite.
cz. Podrobný přehled veřejných vysokých škol 
najdete na www.VysokeSkoly.com.

Kam po škole: na veřejnou vysokou!
proč studovAt  
nA veřeJných vysokých  
školách A univerzitách

výhody: 
Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lep-
ší uplatnění, vyšší výdělky a nejmenší riziko 
nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi ba-
kalářským a magisterským studiem. Roz-
šířenější bakalářské studium poskytuje vý-
hodu kratšího tříletého studia, je ukončené 
vysokoškolským titulem Bc. Po jeho absolvo-

vání máte možnost změnit obor, fakultu nebo 
i školu pro případné navazující magisterské 
studium. Dlouhé prázdniny, studentský život 
a šest let studia bez školného. 

nevýhody: 
Několik let intenzivního studia, obtížné zkouš-
kové období, výdaje za studijní materiály 
a omezené možnosti výdělku. U velkých obo-
rů budete studovat ve velkých skupinách a při 
zápisu na některé žádané předměty svádíte 
souboje s ostatními.

DOBRÝ TIP PRO VÁS! 
Připravte.se.na.přijímací.zkoušky.na.poslední.chvíli..Týdenní.intenzivní.kurzy.Práva,.Psychologie,.Politologie,.Žurnalistiky.a.Matematiky.VŠE.v.Praze.
od.pondělí.27..dubna.do.pátku.1..května.2009..Speciální.víkendový.kurz.Testů.studijních.předpokladů.v.Brně.pro.všechny.zájemce.o.studium.na.
Masarykově.univerzitě.za.výhodnou.cenu.1590.Kč.se.spoustou.materiálů.v.ceně..Více.na.www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/.
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  Fakulta stavební Všb – tU Ostrava

nabízí pro rok 2009/2010 studium ve čtyřletých bakalářských programech:

Bakalářský.studijní.program.Stavební inženýrství v.prezenční.i.kombinované.formě.studia.se.studijními.obory:
● Geotechnika
● Městské.stavitelství.a.inženýrství
● Správa.majetku.a.provoz.budov.(pouze.prezenční.forma.studia)
● .Stavební.hmoty.a.diagnostika.staveb
● Dopravní.stavby
● .Prostředí.staveb
● .Příprava.a.realizace.staveb
● Dopravní.inženýrství

Absolventi.tohoto.programu.mohou.pokračovat v navazujícím magisterském programu  
Stavební inženýrství (doba.studia.1,5.roku).se.studijními.obory:
● Geotechnika
● Městské.stavitelství.a.inženýrství
● Stavební.hmoty.a.diagnostika.staveb
● Dopravní.stavby
● Konstrukce.staveb
● Prostředí.staveb
● Provádění.staveb

Bakalářský.studijní.program.Architektura a stavitelství.pouze.v.prezenční.formě.studia.se.studijním.oborem.stejného.názvu.
Absolventi.tohoto.programu.mohou.pokračovat.v.navazujícím.magisterském.studijním.programu.a.oboru.Architektura.a.stavitelství.(doba.studia..
2.roky),.nebo.ve.studijních.oborech.navazujícího.magisterského.studijního.programu.Stavební.inženýrství.

Přihlášku.ke.studiu.pro.2. kolo.přijímacího.řízení.je.možno.podat.do.20. 7. 2009.na.adresu.Studijní.oddělení.FAST.VŠB.–.TU.Ostrava,.L..Podéště.
1875/17,.708.33.Ostrava.–.Poruba.

Podrobnější.informace.na.tel..číslech.597.321.320.(prezenční.bakalářské.studium),.597.321.386.(prezenční.navazující.magisterské.studium).
a.597.321.346.(kombinovaná.forma.bakalářského.i.navazujícího.magisterského.studia).nebo.na.www.fast.vsb.cz.
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Vysoká škola báňská – tU Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství

Adresa:.
Studijní.oddělení.FBI

Lumírova.13
700.30.Ostrava-Výškovice

El..přihl.:.
ANO.

Telefon:.
597.322.810
597.322.811

E-mail:..
zdenka.dvorackova@vsb.cz,.
gabriela.gamonova@vsb.cz

www.fbi.vsb.cz

je perspektivní fakulta, která nabízí unikátní obory 
zaměřené na bezpečnost a požární ochranu. 
V České republice je tato fakulta jediná svého druhu.

Pro akademický rok 2009/2010 nabízí prezenční 
i kombinovanou formu studia

VE ČTYŘLETÝCh BAKALÁŘSKÝCh OBORECh (TITUL Bc.)
● BEZPEČNOST.PRÁCE.A.PROCESŮ
● TECHNICKÁ.BEZPEČNOST.OSOB.A.MAJETKU
● TECHNIKA.POŽÁRNÍ.OCHRANY.A.BEZPEČNOSTI.PRŮMYSLU
● HAVARIJNÍ.PLÁNOVÁNÍ.A.KRIZOVÉ.ŘÍZENÍ

A V NAVAZUjíCíCh DVOULETÝCh MAgISTERSKÝCh OBORECh (TITUL Ing.)
● TECHNIKA.POŽÁRNÍ.OCHRANY.A.BEZPEČNOSTI.PRŮMYSLU
● BEZPEČNOSTNÍ.INŽENÝRSTVÍ
● BEZPEČNOSTNÍ.PLÁNOVÁNÍ

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze a Příbrami v těchto oborech
PRAhA
● TECHNIKA.POŽÁRNÍ.OCHRANY.A.BEZPEČNOSTI.PRŮMYSLU

PŘíBRAM
● TECHNICKÁ.BEZPEČNOST.OSOB.A.MAJETKU
● BEZPEČNOST.PRÁCE.A.PROCESŮ
● HAVARIJNÍ.PLÁNOVÁNÍ.A.KRIZOVÉ.ŘÍZENÍ

Uplatnění absolventů: hasičský.záchranný.sbor,.policie.a.ostatní.složky.integrovaného.záchranného.systému,.or-
gány.státní.správy.a.samosprávy,.projekční.organizace,.bezpečnostní.služby.velkých.podniků,.pojišťovny.
a.další.instituce.i.ve.sféře.soukromého.podnikání.
Přihlášku.ke.studiu.lze.podat.na.platném.formuláři.SEVT.nebo.elektronickou.formou.přostřednictvím.
formulářů.k.tomu.určených,.dostupných.na.www.stránkách.univezity.do 30. 4. 2009.
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1..Zjistěte si všechny dostupné informace o při-
jímacím řízení: jeho strukturu, organizaci, at-
mosféru; bodování přijímacího testu, možnost 
získání bonusových bodů např. za maturitu 
s vyznamenáním, státnice z  cizích jazyků, pra-
xi. Podrobně si přečtěte pokyny děkana k při-
jímacím zkouškám!

2..Sežeňte si přijímací testy z minulých let: ně-
které vysoké školy je zveřejňují na svých inter-
netových stránkách; spousty přijímacích testů 
shromažďují vzdělávací portály, např. www.kam-
pomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online; vychá-
zejí v učebnicích k přijímacím zkouškám nebo se 
dají zakoupit přímo na vysoké škole, např. 1. LF 
UK prodává své testy z biologie, chemie, fyziky.

3..Vyzpovídejte kamarády, kteří už na přijíma-
cích zkouškách byli. Rovněž si vyměňujte in-
formace se spolužáky, kteří se připravují na 
stejné přijímací zkoušky.

Na poslední chvíli – 6 rad, jak se  
připravit na přijímací zkoušky

4..Spočítejte si, kolik dnů máte do přijímacích 
zkoušek a rozvrhněte si podle toho svou pří-
pravu. I na poslední chvíli se můžete hodně 
naučit, ale musíte se učit systematicky a efek-
tivně. Existují např. i intenzivní přípravné kur-
zy těsně před přijímacím řízením a podklady 
k přijímacím zkouškám na letošní přijímací 
zkoušky PF, PA ČR, VŠE 2009.

5..Psychicky se připravte na den „D“. Přijímací 
zkoušky jsou hlavně spojeny s velkým stresem, 
který může zásadně ovlivnit váš výkon. Mezi 
hlavní stresové faktory patří: 
a..  strach z neúspěchu: Pokud budete vědět, 

jak testy vypadají a jak jste se připravovali, 

pak lépe odhadnete i své šance na úspěch. 
Myslete na to, že nepřijetí ještě neznamená 
ztracený rok, protože ho můžete využít k po-
maturitnímu, zahraničnímu, jazykovému 
studiu nebo praxi.

b..  neznámé prostředí: Může způsobit velkou 
ztrátu času, a tedy i nervů. Zajděte se po-
dívat do školy, kde se budou konat přijíma-
cí zkoušky, případně si školu vyhledejte na 
mapě, zjistěte si předem dopravní spojení 
a dostavte se s předstihem.

c..  časový limit: Spousta studentů pod časo-
vým stresem podává o hodně horší výkony, 
přitom je velice jednoduché se na časový li-
mit připravit. Stačí si doma se stopkami vy-
zkoušet dvě, tři varianty přijímacích testů 
nanečisto a dodržet přesně časovou dotaci 
na test!

6.. Připravte se na nejkritičtější den před při-
jímací zkouškou. Psychologové obvykle zmiňují 
radu „neučte se den před testem, abyste nezjistili, 
že něco neumíte, a tím si ještě více uškodili“. Na 
druhou stranu většina studentů se učí na poslední 
chvíli, a tak jim nezbývá, než využít i ten den před 
testy. Proto raději doporučujeme, aby student vy-
užil poslední den na rekapitulaci toho, co umí.

Nejde jen o to, našprtat se k přijímacím zkouškám co nejvíc. Zvlášť když přesně nevíte, 
co všechno se máte naučit. Mezery ve znalostech se dají nahradit poctivým seznáme-
ním s přijímacími testy, zvolením strategie a vlastní duševní přípravou na přijímací ří-
zení. Bez vědomostí se však neobejdete, proto doporučujeme důkladnou přípravu. Ná-
sledujících několik rad by vám mělo pomoci využít vašich vědomostí na maximum.

Nepřehlédněte: 
www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/.

www.kampomaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/



  literární akademie ( soukromá vysoká škola Josefa škvoreckého ) s.r.o.

délka. forma jazyk

Tvůrčí.psaní.a.publicistika. 3.roky prezenční.+.kombinovaná. český

Komunikace.v.médiích 3.roky prezenční český

Adresa:.
Na.Pankráci.54
140.00.Praha.4

Telefon:..
272773045

E-mail:.lit-akad@lit-akad.cz

www.literarniakademie.cz

elektronická.přihláška:.ANO

Obory studia: Bakalářské

•.Dny otevřených dveří: 14..května.2009
•.Část.studia.je.možno.absolvovat.v.zahraničí.prostřednictvím.programu.Erasmus.
•.Stipendia.pro.nadané.studenty.!
•..Kurzy.Tvůrčího.psaní.–.určené.široké.veřejnosti,.v.rámci.programu.celoživotního.vzdělávání..Kurzy.probíhají.2x.týdně.

v.odpoledních.hodinách..Více.informací.na.www.literarniakademie.cz v.sekci.Hlavní.menu./.Kurz.Tvůrčího.psaní.

délka forma jazyk

Tvůrčí.psaní.–.Tvůrčí.psaní 2.roky prezenční český

Tvůrčí.psaní.–.Redakční.práce. 2.roky prezenční český

Tvůrčí.psaní.–.Literatura.faktu 2.roky prezenční český

Komunikace.v.médiích. 2.roky prezenční český

Navazující magisterské

 Obchodní akademie tomáše bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Adresa:.
Náměstí.T..G..Masaryka.3669

761.57...Zlín

Telefon:.577.006.555

E-mail:.
e-mail:..vose@vosezlin.cz

www.vosezlin.cz/bc

Přijatí.studenti.se.stávají.studenty.Fakulty.managementu.a.ekonomiky.Univerzity.Tomáše.Bati..Výuku.ve.spolupráci.s.touto.
univerzitou. zabezpečuje. Vyšší. odborná. škola. ekonomická. Zlín.. Student,. který. úspěšně. absolvuje. státní. závěrečnou.
zkoušku,. obdrží. diplom. Univerzity.T.. Bati.. Absolvent. má. právo. užívat. titulu. bakalář. (Bc.. před. jménem). a.má. právo. se.
přihlásit.k.magisterskému.studiu.na.jakékoliv.vysoké.škole,.především.v.oborech.navazujících.a.příbuzných..
Bakalářské.studijní.programy,.které.poskytujeme,.jsou.profesně.zaměřeny.především.na.přípravu.k.výkonu.povolání.tak,.
aby.se.student.po.skončení.studia.státní.závěrečnou.zkouškou.co.nejrychleji.adaptoval.v.zaměstnání..
Součástí.studia.je.dlouhodobý.pobyt.na.praxi.po.2..a.ve.3..roce.studia,.který.je.součástí.studijních.plánů..Jazykově.vybavení.
studenti.mohou.obě.praxe.absolvovat.v.zahraničí..Studiu.cizích.jazyků.je.věnována.značná.pozornost..Lze.si.zvolit.dva.
povinné.jazyky.a.to.jazyk.anglický,.německý,.francouzský,.ruský.nebo.španělský..Škola.nabízí.rovněž.možnost.studia.na.
zahraničních.vysokých.školách.odborného.zaměření.
Kombinovaná.forma.studia.probíhá.formou.konzultací.každý.týden.v.úterý.od.11:45.hod..do.17:30.hod.
Uzávěrka přihlášek je 28. února 2009 (1. kolo) a 15. července 2009 (2. kolo).  
Přijímací řízení se koná 10. června 2009 (1. kolo) a 26. srpna 2009 (2. kolo). 
Informační brožuru zašleme zdarma.

MARKETINg
•.Délka – 3 roky
•.Forma – prezenční, kombinovaná
•.70 přijímaných studentů

FINANČNí ŘíZENí PODNIKU
•.Délka – 3 roky
•.Forma – prezenční, kombinovaná
•.70 přijímaných studentů

baKalářsKé stUDiJní ObOry.(ve.spolupráci.s.Univerzitou.Tomáše.Bati.ve.Zlíně):

Soukromé vysoké školy (SVŠ) se v ČR rychle 
rozšířily (zatím jich je 50) a dokonce již dvě 
SVŠ získaly statut univerzity (Metropolitní 
univerzita a Univerzita J. A. Komenského). 
Největší výhodou SVŠ je jejich aktivní pří-
stup ke studentům, kdy se jim snaží ulehčit 
výběr velkým počtem dnů otevřených dveří, 
termínů přihlášek a nenáročným přijímacím 
řízením. Novým trendem je založení SVŠ 
předními firmami (Škoda auto, Unicorne, 
Appian) a snahou vychovat si vlastní od-
borníky. Podrobný přehled SVŠ najdete na 
www.VysokeSkoly.com.

Kam po škole: na soukromou vysokou!
proč studovAt  
nA soukromé vysoké škole

VÝHODY: 
Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivní obo-
ry, možnost dokončit studium i v zahraničí. Kva-
litní soukromé školy nabízejí vyšší standard vy-
učování a modernější učebny v porovnání s prů-
měrem veřejných škol. Některé soukromé ško-
ly vyučují v cizím jazyce (většinou v angličtině) 
a získaný titul uznávají partnerské zahraniční 
univerzity. U většiny škol nejsou přijímací zkouš-
ky 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 vycho-
vat dostatek odborníků v oboru. 

NEVÝHODY: 
Studium na soukromých vysokých školách je 
placené. Některé školy nenabízejí navazující 
magisterské studium. Soukromé vysoké školy 
nabízejí zatím méně oborů.

DOBRÝ TIP PRO VÁS! 
Přehled.školného.jednotlivých.
soukromých.vysokých.škol.najdete.na.
www.casopis.KamPoMaturite.cz.
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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

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, praha

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)

naši studenti získávají  
tento tablet PC pro  
výuku za cenu 

od 99,– Kč

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!

Klíčová vzdělávací témata v oborech: 

Aplikovaná informatika:.
•...programovací.jazyky.-.programování.v.jazycích.C,.

C++,.C#,.Java,..NET,.PHP.a.dalších,
•...počítačové.sítě.-.fungování.počítačových.sítí,.

jejich.tvorba.a.správa,
•...řízení.podniku.v.informační.společnosti.-.mod-

erní.metody.řízení.s.využitím.nových.technologií..
(systémy.CRM,.ERP.apod.),

•...administrativní.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.pro-

gramování.a.správu.sítí.a.systémů.

Manažerská ekonomika:
•...manažerská.ekonomika.-.základní.propočty..

efektivnosti.podnikových.činností,
•...finanční,.nákladové.a.manažerské.účetnictví..

-.zjišťování.a.vyhodnocování.ekonomických..
informací.v.podniku,

•...controlling.-.metody.zjišťování.a.odstraňování.
rezerv,

•...marketing.-.zásady.úspěšného.prodeje..
a.komunikace.firmy.na.trhu,

•...podnikání.na.Internetu.–.e-shopy,.elektronické.
bankovnictví,.internetový.marketing.

Právní specializace:
•...obchodní.právo.v.praxi,.
•...živnostenské.právo,.regulace.podnikání,.
•...podniková.ekonomika,.bankovnictví,.právo.cen-

ných.papírů,.mezinárodní.obchodní.právo,
•...právo.sociálního.zabezpečení.pro.podnikatele,.

pojišťovací.právo,
•...autorské.právo,.průmyslová.práva.
•...základy.politologie,.ústavní.soudnictví,.správní.

soudnictví,
•...rozhodovací.činnost.orgánů.veřejné.správy,
•...právní.vztahy.k.nemovitostem,
•...pozemkové.právo,.právo.životního.prostředí,.

finanční.hospodaření.samosprávných.celků.
Posluchač si vybírá ze dvou specializací:
•...Právo v podnikání: zaměřeno.na.oblast.pod-

nikového.práva.
•...Právo ve veřejné správě:.zaměřeno.na.

právo.v.oblasti.státní.správy,.místní.samosprávy.
a.neziskové.sféry..

BUDOUCNOST 
MÁ VEjŠKU

Partneři školy: 

Cleverlance.je.í.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.

Český.institut.pro.integraci.EU.(CII).je.občanské.
sdružení.zabývající.se.poradenskou.a.kon-
zultační.činností.v.oblasti.finanční.fondů.EU.

CASABLANCA.INT.,.internet.service.provider,.společnost.
se.specializuje.na.pevná.připojení.do.sítě.Internet...

sOUKrOMé VysOKé šKOly 1�
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 ceVrO institut, praha

Adresa:.Jungmannova.17,.110.00.Praha.1.–.Nové.Město
El..přihl.:.ANO..•..Telefon:.221.506.707
E-mail:.info@vsci.cz.•.www.cevroinstitut.cz

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola zaměřená na studium práva, politologie a mezinárodních vztahů. 

S naší pomocí můžete být tím, čím chcete!
OBORY STUDIA
   Název oboru
   Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk

   Právní specializace – veřejná správa (Bc.) 6.semestrů. . prezenční./.kombinovaná. Český
......bakalářské

.. Veřejná správa (Mgr.). 4.semestry... prezenční./.kombinovaná. Český

......magisterské

   Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.) 6.semestrů  . prezenční./.kombinovaná. Český
......bakalářské

.. Politologie (Mgr.). 4.semestry... prezenční./.kombinovaná. Český

......magisterské

•  Studium atraktivních společenskovědních oborů

•  Prezenční i kombinovaná forma, vhodná pro studium při zaměstnání

•  Renomovaný pedagogický sbor v čele s profesorem politologie Miroslavem Novákem 
      a profesorem práva Dušanem hendrychem

•  Sídlo vysoké školy v budově Měšťanské besedy, umístěné přímo v centru Prahy

•  Moderně vybavené učebny a kvalitní odborná knihovna

•  Spolupráce s prestižními domácími, evropskými a americkými univerzitami

Navštivte dny otevřených dveří, které se konají: 1. dubna, 6. května a 3. června 2009 od 16.00 hodin.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. 
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Adresa:.V.Kapslovně.2767/2,.130.00.Praha.3
El..přihláška:.ANO...
Telefon:.271.097.111
E-mail:.info@unicorncollege.cz...
www.unicorncollege.cz.

Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola 
zaměřující se na poskytování kvalitního vysokoškolského 
vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií, 
ekonomie a managementu. 

Naším.cílem.je.poskytnout.studentům.aktivní.schopnost.využít.získané.vědomosti.tam,.
kde.je.to.vyžadováno.a.rovněž.tyto.znalosti.obohatit.o.reálné.zkušenosti..Rozšiřujeme.
tradiční.formy.vysokoškolské.výuky.tím,.že.realisticky.zachycujeme.požadavky.z.praxe.
a.zohledňujeme.je.ve.výukových.programech..Naše.škola.disponuje.týmem.zkušených.
pedagogů.a.odborníků.s.reálnou.praxí,.kteří.Vám.pomohou.se.připravit.na.úspěšnou.
profesní.kariéru..

Unicorn College získala státní souhlas a akreditaci studijních programů na konci 
roku 2006. Na jaře roku 2008 vysoká škola získala akreditaci kombinované formy 
studia ve všech jejích studijních programech. 

Profil absolventa  
•  Unicorn.College.předává.svým.studentům.odborné.znalosti,.umožňuje.jim.nabývat.

praktické.zkušenosti.zejména.formou.školních.projektů.nebo.účastí.na.reálných.
projektech.a.vychovává.je.tak,.aby.byli.schopni.kvalifikovaně.zastávat.v.podnicích.své.
pozice.a.rovněž.se.mohli.samostatně.v.oboru.dále.rozvíjet.a.sebevzdělávat..

•  Vedle.odborných.znalostí.vysoká.škola.klade.vysoký.důraz.na.schopnost.aktivního.
použití.anglického.jazyka.a.prezentačních.dovedností..

•  Unicorn.College.vychovává.dva.typy.absolventů.-.informatiky.s.ekonomickým.
myšlením.a.ekonomy.se.schopností.využívat.IT.primárně.v.podnikové.sféře,.ale.také.
i.v.souvisejících.oborech.se.zaměřením.na.státní.správu..

Informatik s ekonomickým myšlením 
Tento.absolvent.bude.zpravidla.zastávat.pozice.ředitele.projektu,.business.nebo.
softwarového.architekta,.testera,.vývojáře,.konzultanta.v.oblasti.informačních.
a.komunikačních.technologií.apod..

Ekonom se schopností využívat IT 
Absolvent.bude.mít.schopnost.využívat.informační.technologie.při.vykonávání.své.
práce.zejména.na.pozicích.nižšího.až.středního.managementu..

Partneři školy 

Nabízené 
studijní obory 
Nabízíme.vysokoškolské.vzdělání.
bakalářského.stupně.ve.třech.
studijních.oborech:.

• Management.ICT.projektů.

• Informační.technologie.

• Ekonomika.a.management.

Formy studia 
• Prezenční.

• Kombinovaná.

Doporučená délka studia 
3.roky.pro.obě.formy.studia.

10 výhod studia 
 1. .Skladba výukového 

programu vychází 
z požadavků praxe. 

 2. .Osobní přístup a kvalitní 
výukové materiály. 

 3.. .Vyučující s aktuálními 
praktickými zkušenostmi. 

 4.. .Škola nabízí přípravu  
na dobrý start kariéry. 

 5.. .Praxe je nedílnou  
součástí studia. 

 6.. .Efektivní využití 
elektronického vzdělávání. 

 7.. .Moderní a příjemné  
prostředí školy. 

 8.. .Zprostředkování 
zvýhodněného  
financování studia. 

 9.. .Podpora mimoškolních 
aktivit. 

10.. .Silné zázemí společnosti 
Unicorn. 

Unicorn college
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 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 Délka Forma Jazyk

   globální podnikání a management 3.roky prezenční.a.kombinovaná. Český
......bakalářské

   Management mezinárodních institucí a veřejné správy. 3.roky. prezenční.a.kombinovaná. Český
......bakalářské

   Management se zaměřením na psychologii. 3.roky. prezenční. Český
......bakalářské

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 konce 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.

 sVi Kladno – středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

Adresa:..
C..Boudy.1444,..
272.02.Kladno,..

Pobočka.Karlovy.Vary.
–.Bohatice,..

U.Trati.70/9,.360.04
Pobočka:.Kytlická.757,.
190.00.Praha.9.–.Prosek

El..přihl.:.NE
Telefon:.

KLA.312.664.784.
PHA.242.483.841.
KV.353.618.832

E-mail:.
studijni@svikladno.cz.
kladno@svospraha.cz

svi.radka.kv@seznam.cz.
www.svikladno.cz

Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně na adresách jednotlivých poboček. 
 
Není vyžadováno lékařské potvrzení.  
Na základě podané přihlášky obdrží uchazeč pozvánku pouze k přijímacímu pohovoru 
organizačního charakteru.

OBORY STUDIA
   Název oboru
   Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk

   Podniková ekonomika a management (Bc.) 3.roky prezenční. Český
......bakalářské

   Marketing (Bc.). 3.roky. prezenční. Český
......bakalářské

   Ekonomika a management obchodu (Bc.). 3.roky. prezenční. Český
......bakalářské

NOVĚ specializace v oboru Marketing pod názvem „MARKETINg LÁZEŇSKÝCh SLUžEB“.

•   Standardní.délka.studia.je.3.roky..Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia.
•   S podporou programu Socrates-Erasmus byly.přepracovány.studijní.plány.všech.oborů.na.modulovou.formu.

s.kreditním.hodnocením.ve.vazbě.na.evropský.model.přenosných.kreditů.ECTS..Současně.s.diplomem.o.státní.
závěrečné.zkoušce.je.studentům.vydáván Supplement 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,.Karlovy.Vary.a.Praha.mají.možnost.požádat.o.ubytovací stipendium.
•   Dopravní spojení.–.zastávky.autobusů.přímo.před.školou
•   Velmi přijatelné školné.–.19.000,-.Kč.za.semestr.(možnost.požádat.o.splátkový.kalendář)
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 Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s.

STUDIJNÍ.PROGRAM:..
PRÁVNí SPECIALIZACE  
Studium VŠKV ukončeno titulem Bc.

Adresa:.
T..G..Masaryka.3,.

360.01.Karlovy.Vary
.

Telefon:.
353.301.011,.
353.301.012.

E-mail:.studijni@vskv.cz
www.vskv.cz

VY
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� o.p. s. �

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCh DVEŘí, který se koná 16. května 2009 od 10.00 hod.  
v budově VŠKV a ve Výukovém centru Zelený Pruh 1294/50 Praha 4, budova SŠt.

STUDIjNí OBORY: 
•.právo v podnikání
•..veřejná správa (zaměření  

 kontrolní činnost ve veřejné správě )
•.sociálně právní činnost
•..soudní a notářská  

administrativní činnost

FORMA STUDIA: 
•.prezenční studium ( 3 leté )
•.kombinované studium ( 4 leté ) 

Termíny přijímacího řízení  
a bližší informace o studiu lze získat na :
VŠKV.o.p.s.,.T.G.Masaryka.3,.360.01.Karlovy.Vary,..
tel.:.353.301.011,.353.301.012,.e-mail:.studijni@vskv.cz

VŠKV.o.p.s.,.Zelený.pruh.1294,.147.08.Praha.4,..
tel.:.244.007.435,.244.007.417,..
e-mail:.studijni-praha@vskv.cz

  Vysoká škola logistiky, přerov

Adresa:.
Palackého.1381/25,

750.02..Přerov.I.–.Město
.

Telefon:.
581.701.445

E-mail:.
vslg@vslg.cz

www.vslg.cz

STUDIUM BAKALÁŘSKéhO  
STUDIjNíhO PROgRAMU LOgISTIKA,  
STUDIjNí OBORY:
.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

VYSOKÁ ŠKOLA LOgISTIKY O.P.S.  
NABíZí PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010: 

  Západomoravská vysoká škola třebíč, o. p. s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní  
obory – Aplikované informační technologie, Informační management,  
Veřejnosprávní studia, Management a marketing.

Adresa:.
Okružní.935

674.01.Třebíč

Telefon:..
568.850.047..
800.400.220

E-mail:.
info@zmvs.cz
www.zmvs.cz

•.Přijímací řízení se skládá ze všeobecného testu. 
•.Termíny přijímacího řízení: 8.6., 29.6., 24.8., 31.8., 7.9. 
•..Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku,  

ověřenou kopie maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč. 
•.Školné činní 14.900,- Kč za semestr. 

Od.1..1..2008.může.ZMVŠ.na.základě.registrace.statutu.školy.přijímat.absolventy.vyšších.odborných.
škol.a.uznat.jim.část.dosaženého.studia.na.vyšší.odborné.škole..Podmínkou.pro.studium.je.70.%.shoda.
studijních.programů.VOŠ.a.ZMVŠ..
.

Studenti.si.mohou.během.dvou.semestrů.(v.prezenční.formě),.3.semestry.(v.dálkové.formě).doplnit.
vzdělání,.které.je.rozdílné.mezi.VŠ.a.VOŠ..Po.absolvování.tohoto.studia.a.napsání.bakalářské.práce.je.
student.připuštěn.ke.státní.závěrečné.bakalářské.zkoušce.a.po.jejím.úspěšném.složení.je.studentovi.
přiznán.vysokoškolský.titul.bakalář.



sOUKrOMé VysOKé šKOly20 Partner sekce: Univerzita J. A. Komenského, Praha

  anglo-americká vysoká škola, anglo-american University, praha

Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice nabízí akreditované bakalářské a magisterské programy 
v angličtině. Za dobu její existence zde studovali a studují posluchači z více než 60 zemí světa. Studium je 
založeno na anglo-amerických tradicích: interaktivní výuka, malé třídy s maximálním počtem 25 studentů, 
možnost studovat v ranních i večerních hodinách. Posluchači mají možnost absolvovat část studia na 
některé z partnerských univerzit v USA. Studium je možno zahájit v podzimním nebo jarním semestru.

Adresa:.
Lázeňská.4,

118.00.Praha.1.–.Malá.Strana

El..přihl.:.ANO.
Telefon:.257.530.202

E-mail:.
admissions@aauni.edu

www.aauni.edu

Bakalářské programy:
Business Administration (možné i víkendové studium) –  (Bc.).akreditováno.MŠMT
Politics & Society –.(Bc.).akreditováno.MŠMT
humanities, Society & Culture –.(Bc.).akreditováno.MŠMT
International Relations –.(Bc.).akreditováno.MŠMT
Comparative Law –.(B.A).validováno.The.University.of.Wales

Magisterské programy:
Business and Law in International Markets –.(Mgr.).–.akreditováno.MŠMT
Quantitative Asset and Risk Management –.(Mgr.).–.akreditováno.MŠMT
Public Policy –.(Mgr.).–.akreditováno.MŠMT
humanities –.(Mgr.).–.akreditováno.MŠMT
International Relations and diplomacy –.(Mgr.).–.akreditováno.MŠMT
MBA program ve spolupráci s Chapman University, USA 

Plánováno.od.podzimu.2009:.EU Policy, Law and administration.–.(Bc.)

  Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc nabízí  bakalářské vzdělání v programu  
Ekonomika a management v prezenční i kombinované formě.

Adresa:.
Jeremenkova.42
772.00.Olomouc

Telefon:.587.332.311

E-mail:.
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

Studijní obory:
Podniková ekonomika a management
Management a ekonomika ve veřejném sektoru
Podnikové informační systémy.

Přednosti.MVŠO:

•  používáme.moderní.metody.výuky.

•  spolupracujeme.s.podnikatelskou.sférou.

•  propojujeme.výuku.s.praxí.

•  máme.individuální.přístup.ke.studentům.

•   zapojení.studentů.do.praxe

•  jsme.připraveni.na.absolventy.VOŠ

ChCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP  
jAKO KVALIFIKOVANí ODBORNíCI?  
ChCETE BÝT PŘIPRAVENI NA UPLATNĚNí V EU?  
MÁTE ŠANCI!

Adresa:.
U.Santošky.17,.

Praha..5
Telefon:.251.171.935

E-mail:..
info@vip-vs.cz

www.vip-vs.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha nabízí 
unikátní bakalářský a magisterský studijní program  
„Mezinárodní a veřejné vztahy“

•  působíme.jako.české.nezávislé.a.svobodné.vysokoškolské.pracoviště.
realizující.vzdělávací.programy.zaměřené.na.Evropskou.unii,.diplomacii,.veřejnou.správu.a.Public.Relations

•  poskytujeme.studium.ucelených,.dlouhodobých.a.profesně.atraktivních.vzdělávacích.programů.v.prezenční.
i.kombinované.formě

•  vychováváme.absolventy.s.globálním,.multikulturním.rozhledem,.kteří.umí.komunikovat.na.vysoké.úrovni.a.jsou.
připraveni.zastávat.významné.pozice.v.národním.i.mezinárodním.prostředí

•  vytváříme.podmínky.pro.profesní..i.osobní.rozvoj.každého.studenta

•  máme.tým.vysoce.erudovaných.pedagogů.a.odborníků.z.praxe.s.bohatými.zkušenostmi.v.oborech,.které.přednášejí

•  připravujeme.podmínky.pro.paralelní.studium.v.zahraničí

•  završujeme.vnitřně.provázanou.soustavu.dceřiných.společností.s.jedinečnými.studijními.programy.

  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha

Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které letos proběhnou  
30. dubna, 28. května, 25. Června a 10. září – vždy od 15 hodin NAVŠTIVTE  WWW.VIP-VS.CZ
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Adresa:.Nárožní.2600/9,.158.00.Praha.5
El..přihl.:.ANO.•.Telefon:.251.114.555
E-mail:.info@bivs.cz.•.www.bivs.cz

•.BIVŠ.otevírá.některé.obory,.kde.se.vyučují.v.daném.rozsahu.jen.na.
této.škole..Je.to.například.Ekonomika.a.management.zdravotních.
a.sociálních,.služeb,.Ekonomika.a.management.malého.a.středního.
podnikání,.obor.Makléř,.Bankovní.management.a.další..Zvláštností.
této.školy.je.především.povinnost.praxe.při.studiu,.která.odpovídá.
zvolenému.oboru..Student.tak.získává.pracovní.kontakty.ještě.před.
ukončením.studia,.praktické.znalosti.a.dovednosti.a.také.kontakty.
se.studenty.kombinovaného.studia,.kteří.pracují.v.oboru.a.mohou.
svým.mladším.kolegům.denního.studia.zprostředkovat.zajímavé.
příležitosti..

•.Někteří.zaměstnavatelé.požadují.vzdělání.na.BIVŠ.dokonce.jako.
podmínku.pro.účast.v.přijímacím.řízení..Škola.má.navíc.kontakty.
i.v.zahraničních.firmách.a.univerzitách,.kde.se.po.doporučení.
školy.může.student.ucházet.o.zaměstnání..Škola.klade.důraz.
také.na.jazykovou.vybavenost.studentů,.kteří.po.bakalářském.či.
magisterském.studiu.komunikují.často.lépe.než.absolventi.jiných.
vysokých.škol,.prezentují.ve.zvoleném.jazyce.a.jsou.schopni.napsat.
ekonomický.nebo.obchodní.text.

•.BIVŠ.je.určena.zejména.pro.zájemce.o.ekonomii,.management,.
finance.a.bankovnictví..Do.denního.studia.se.hlásí.především.
absolventi.středních.škol.a.do.studia.kombinovaného.specialisté.
z.praxe,.kteří.si.chtějí.zvýšit.kvalifikaci,.nebo.jim.další.vzdělávání.
doporučí.zaměstnavatel,.aby.byli.připraveni.zaujmout.vyšší.pozici..
V.loňském.roce.nastoupilo.do.prvních.ročníků.950.studentů..
V.letošním.roce.se.očekává.ještě.větší.zájem.díky.úspěšnému.
uplatnění.absolventů.v.praxi.a.kvalitě.studia..

•.Například.absolvent.školy.Vladimír.Zuzák.se.stal.v.říjnu.loňského.
roku.ředitelem.nově.vzniklé.společnosti.FINEP.Finanční.služby,.která.
patří.do.skupiny.FINEP.Holding..V.oblasti.poskytování.finančních.
služeb.se.pohybuje.již.pět.let..Působil.například.ve.společnosti.ING.
nebo.Hypocentrum.Modré.pyramidy.

•.„Na.BIVŠ.jsem.se.přihlásila.díky.tomu,.že.jsem.absolvovala.Den.
otevřených.dveří,.kde.mě.zaujaly.jak.obory.studia,.tak.velmi.pěkné.
vybavení.a.prostředí.školy.a.současně.propojení.studia.s.praxí..Jsem.
studentkou.prvního.ročníku.a.jsem.velmi.překvapená.jak.obsahem.

učiva,.které.je.skutečně.propojeno.s.tím,.co.potřebuji.v.praxi.a.také.
přístupem.pedagogů..Ve.škole.vládne.velmi.příjemná.atmosféra,.
možnosti.konzultací.jsou.pro.každého.otevřené,.i.když.nám.naši.
profesoři.nic.nedarují.zadarmo.a.ke.zkouškám.i.zápočtům.se.musíme.
vždy.důkladně.připravit,.abychom.uspěli,“.komentuje.studentka.
prvního.ročníku.Iva.Tichotová.

•.O.studium.na.BIVŠ.mají.velký.zájem.také.zahraniční.studenti..
Například.ze.sousedního.Slovenska.jich.na.BIVŠ.studuje.2.579.
z.celkových.slovenských.20.000.studentů,.kteří.studují.v.Čechách..
Je.to.jen.o.1.000.méně.než.na.celé.Karlově.Univerzitě.a.zdaleka.
nejvíce.mezi.soukromými.školami..Ekonomii.studuje.na.soukromých.
vysokých.školách.nejvíce.slovenských.studentů,.a.to.téměř.70%..
(3.258)..Zdrojem.statistických.informací.MŠMT.ČR.

O společnosti:
Bankovní.institut.vysoká.škola,.a.s.,.BIVŠ.(www.bivs.cz),.je.
soukromá.vysoká.škola,.která.poskytuje.vysokoškolské.vzdělávání,.
specializované.kurzy,.certifikace,.rekvalifikace.především.v.oblasti.
ekonomie,.bankovnictví,.finančnictví.a.marketingu..Tato.vysoká.
škola.má.již.šestnáctiletou.tradici,.akreditace.MŠMT.ČR.a.MV.ČR.
pro.všechny.studijní.obory,.další.vzdělávací.a.certifikační.aktivity..
Získané.vzdělání.je.uznávané.také.v.Evropě.a.v.některých.státech.
světa..BIVŠ.má.speciální.projekt.pro.seniory.–.„Univerzita.třetího.
věku“..Akademický.sbor.se.sestává.přibližně.z.80.stálých.pedagogů.
a.více.než.250.externistů.z.praxe.a.ze.zahraničních.vysokých.škol..
Činnost.školy.doplňují.mezinárodní.vědecké.projekty,.konference,.
semináře.a.workshopy.a.konzultační,.poradenská.a.expertní.
činnost.úzce.propojená.s.partnerskými.bankami,.finančními.
společnostmi.a.obchodními.a.výrobními.společnostmi..Centrála.BIVŠ.
se.nachází.v.Praze,.ale.síť.středisek,.určená.zejména.pro.zájemce.
o.kombinovanou.formu.studia.je.po.celé.České.republice.

Více informací: 
David Špidlen, 
marketing BIVŠ, a.s.

Telefon:  
251 114 560   

E-mail:  
dspidlen@bivs.cz

www.bivs.cz

BIVŠ – vysoká škola pro vaši budoucnost   
Soukromá vzdělávací společnost Bankovní institut vysoká škola zahájila přijímací řízení pro zájemce o vysokoškolské 
studium do bakalářské i magisterské etapy. Díky silným partnerům, kvalitnímu vybavení a především oborům spjatým s praxí 
vychovává absolventy, po kterých je poptávka na trhu práce i v době, kdy firmy omezují nábor nových zaměstnanců. Zajišťuje 
tak budoucí pracovní příležitosti na pozice zejména středního managementu ihned po ukončení studia. Poskytuje svým 
absolventům některé výhody na trhu práce a současně jim dává možnost si, i v době aktuální ekonomické krize, najít zajímavé 
zaměstnání po stránce pracovního uplatnění i finančního ohodnocení.

bankovní institut vysoká škola, praha
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 University of new york in prague

Adresa:..Legerova.72,.Praha.2

Telefon:.224.221.281

E-mail:.admission@unyp.cz..
.
www.unyp.cz 

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,.LLM)..Mezi.tyto.univerzity.
patří.již.zmiňovaná.SUNY.Empire.State.College,.neméně.významnými.partnery.
jsou.renomované.La.Salle.University,.National.American.University.(obě.USA),.
University.of.Greenwich.(UK).a.švýcarský.Institut.Universitaire.Kurt.Bösch.

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 (CAM-
BAS) a Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Výhody studia na UNYP:
Princip.spolupráce.s.partnerskými.univerzitami.nespočívá.pouze.v.tom,.že.ab-
solvent.UNYP.získává.diplom.prestižní.zahraniční.univerzity;.tato.spolupráce.se.
zásadně.promítá.do.průběhu.celého.studia..V.jeho.rámci.jsou.uplatňovány.tytéž.
výukové.metody,.výjimkou.není.ani.hostování.lektorů.z.partnerských.univerzit.
Výsledkem.je.styl.výuky,.jehož.smyslem.je.na.jedné.straně.napomoci.plnému.
rozvinutí.potenciálu.každého.jednotlivého.studenta.a.na.straně.druhé.
komplexně.vybavit.studenty.do.profesního.i.každodenního.života..Individuální.
a.otevřený.přístup.spolu.s.interaktivními.a.dynamickými.výukovými.metodami.
studentovi.umožňují.uplatnit.a.dále.zdokonalovat.jeho.analytické,.komunikační.
a.rozhodovací.schopnosti..Důležitým.předpokladem.pro.kvalitní.a.efektivní.
výuku.je.pochopitelně.i.složení.pedagogického.sboru,.proto.na.UNYP.působí.
vybraní.lektoři.z.akademického.i.profesního.prostředí.ze.Spojených.států,.
Evropské.unie.a.České.republiky..Výuka.v.anglickém.jazyce.umožnuje.studium.
také.zahraničním.studentům..Ti.spolu.s.lektory.z.různých.zemí.světa.vytvářejí.
mezinárodní.prostředí.

Proč zvolit UNYP
•..absolvent.získává.diplom.prestižní.zahraniční.univerzity,.zároveň.může.získat.

i.český.titul.bakalář.
•..úzké.propojení.výuky.s.praxí.a.spolupráce.s.firmami.
•..osvojení.mluveného.i.písemného.projevu.v.anglickém.jazyce.na.profesionální.

úrovni.
•.multikulturní.prostředí.
•.výhodné.postavení.na.trhu.práce.
•.flexibilita.financování.školného

Promoce.2008

V současné době studuje na University 
of New York in Prague přes 700 studentů 
z více než 60 zemí. 

Bakalářský program  
– prezenční studium, 4 – leté
Obor:
•..Business Administration
•..International Economic Relations
•..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.Ad-
ministration,.International.Economic.Relations.a.Commu-
nication.&.Mass.Media.má.student.možnost.získat.vedle.
diplomu.z.americké.univerzity.i.český.bakalářský.diplom.
Požadavky na přijetí: ukončené.středoškolské.vzdělání,.
motivační.esej.a.test.z.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,.
motivační.esej.a.test.z.anglického.jazyka.

Postgraduální studium:
•..Professional Communication & Public 

Relations
•..M.A. in Clinical-Counseling Psychology
•..MBA* v oborech:
. •..Management
. •..Řízení lidských zdrojů
. •..Bankovnictví 
. •..Marketing
. •..Informační technologie 
•..LLM:
. •..International and Commercial Law

*.tento.obor.je.možno.studovat.jak.prezenční.víkendovou.
formou.tak.on-line.formou

Certifikát:
•..Peace, Conflict, And Environmental  

Studiesw w w.unyp.cz





Vyšší odborné školy (VOŠ) vyhověly po-
třebě zvyšování kvalifikace a získávání pra-
xe středoškoláků a ve  stodevadesáti VO-
Šek po celé ČR nabízí možnost získání ti-
tulu Dis.  Nově některé VOŠky ve spolupráci 
s vysokými školami nabízejí studentům na-
vázat na studium v bakalařském studiu a do-
končit studium s titulem Bc. Studium na 
VOŠ má za cíl poskytnout studentům do-
statečnou specializaci ve zvoleném oboru, 
důraz je kladen hlavně na schopnost využití 
teoretických znalostí v praxi, teorie tedy ne-
zachází do přílišné hloubky, ale slouží k zá-

Kam po škole: na vyšší odbornou školu!

kladnímu pochopení problematiky a jejímu 
praktickému využití.
■ 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 zdra-
votnictví, následuje zaměření na veřejnopráv-
ní obory, pedagogiku, výpočetní techniku, 
gastronomii a turismus, zemědělství. Nejméně 
zastoupeno je zaměření umělecké nebo řeme-
slné obory.
■ Výše školného se pohybuje v závislosti na 
zřizovateli školy. Je-li VOŠ státní, pak se škol-

né pohybuje mezi 3 až 4 tisíci ročně, u soukro-
mých 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.
■ Ucelený přehled VOŠ s detajlní prezentací 
každé školy najdete na www.VyssiOdborne-
Skoly.com.

proč studovAt  
nA vyšší odborné škole

VÝHODY: 
Velká nabídka vyšších odborných škol, které 
poskytují praktické vzdělání a zajímavé stu-
dijní 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 přijímací-
ho řízení (červenec - srpen). Velkou výhodou 
„vošek“ je praxe jako součást studia. Po ab-
solutoriu získáte titul diplomovaný specialista 
(DiS). Nově můžete u některých „vošek“ po-
kračovat v bakalářském studiu. 

NEVÝHODY: 
Horší renomé než vysoké školy, vzdělání je nižší 
než vysokoškolské. Titul Dis je málo známý.
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 Obchodní akademie tomáše bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Adresa:.
Náměstí.T..G..Masaryka.3669

761.57...Zlín

Telefon:.577.006.555

E-mail:.
e-mail:..vose@vosezlin.cz

www.vosezlin.cz

Vyšší.odborná.škola.ekonomická.Zlín.patří.mezi.prvních.12.škol,.které.ve.spolupráci.s.holandskými.vysokými.školami.
byly.u.vzniku.tohoto.odborného.studia.v.ČR..Od.roku.1992.má.škola.dva.ekonomické.obory.–.Marketing.pro.střední.
stupeň.řízení,.Účetnictví.a.finanční.řízení..Dlouholetá.tradice.školy.ve.výuce.odborných.ekonomických.předmětů,.
možnosti.zahraničních.stáží.a.odpovídající.vybavení.zajistily.vysokou.odbornou.úroveň.výuky,.která.byla.oceněna.
udělením.Certifikátu.vysoké.kvality.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2009 (1. kolo) a 7. srpna 2009 (2. kolo)..
Přijímací řízení se koná 24. června 2009 (1. kolo) a 26. srpna 2009 (2. kolo). 
Písemná. přijímací. zkouška. je. zrušena..V.případě. většího. počtu. zájemců. rozhodne. průměrný. prospěch. v.pololetí.
4.. ročníku. SŠ.. Administrativní. poplatek. se. neplatí.. Ubytování. a.stravování. zajištěno. pro. všechny. studenty. přijaté.
v.prvním.termínu.přijímacího.řízení,.ve.druhém.termínu.závisí.ubytování.na.kapacitních.možnostech.
Absolventům.se.uděluje.titul.„diplomovaný.specialista“.(ve.zkratce.DiS..uváděné.za.jménem).
Informační brožuru zašleme zdarma.

MARKETINg PRO STŘEDNí STUPEŇ ŘíZENí
•.Délka – 3 roky
•.Forma – denní
•.Roční školné 3000,–
•.45 přijímaných studentů

ÚČETNICTVí A FINANČNí ŘíZENí
•.Délka – 3 roky
•.Forma – denní
•.Roční školné 3000,–
•.45 přijímaných studentů

Vyšší ODbOrné stUDiUM: 

 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

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.

3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium

•.naučíš.se.to,.co.tě.baví.a.navíc.získáš.titul.Diplomovaný.specialista

•.zdarma.získáš.certifikáty.společnosti.CISCO.(CCNA.1-4)

•.čeká.tě půlroční odborná praxe.v.prestižní.firmě

•.předměty.reflektují.poptávku.na.trhu.práce

•.získáš.potřebné.zkušenosti.pro.tvou.budoucí.kariéru

•..a.to.vše.v.příjemném.prostředí.s.japonskou.zahradou,.navíc.blízko.
Prokopského.údolí

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..

IIVOŠ – osobní přístup ke studentům a přátelská atmosféra

•.zajímají.nás.názory.našich.studentů

•.klademe.důraz.na.kvalitu,.ne.na.kvantitu.studentů

•.zaměřujeme.se.na.praktické.dovednosti

•.využíváme.nejnovějších.technologií.(WI-FI.v.celém.areálu)

•.nejlepší.ze.studentů.u.nás.studují.zdarma!

Zaměření IIVOŠ:

•.objektový.programovací.jazyk.Java,.C#,.XML

•.relační.databázové.systémy.MySQL,.Oracle

•.komunikační.technologie,.CISCO

•.operační.systémy.Windows.a.Linux

•.anglický.jazyk.

Uplatnění studentů Institutu informatiky:

•.programátor

•.analytik

•.správce.výpočetních.systémů

•.projektant.informačních.a.komunikačních.technologií.

Přijímací zkoušky:

•.matematika.–.důraz.na.logické.myšlení

•.angličtina.–.na.středně.pokročilé.úrovni

Den otevřených dveří:

•..s..programem..–.29. dubna v 11 hodin

•..u.nás.máš.dveře.otevřené.každý.den..
–.přijď.se.podívat!

cesta DO sVěta it
Zajímá tě: java, C#, .NET, XhTML, SQL, Web 2.0, WSDL, Workflow, XML, AjAX….?

pOJď stUDOVat institUt inFOrMatiKy – Vyšší ODbOrnOU šKOlU  
ObOr inFOrMaČní technOlOgie 

www.iivos.cz
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Vyšší odborná škola ČstV, s.r.o.

Adresa:
Zátopkova.2/100,..
Praha.6.–.Břevnov,..

160.17
Telefon:.

+420.233.017.351,.
+420.233.017.315

E-mail:..
vos.cstv@cstv.cz

www.cstv.cz

Studijní obor

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

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie  
a střední odborná škola ekonom, o.p.s., litoměřice

Adresa:
Palackého.730/1,
412.01.Litoměřice

Telefon:.
416.732.996.

.E-mail:..
skolaekonom.

@skolaekonom.cz
www.skolaekonom.cz.

Obor vzdělání: Firemní management 
63-41-N/026

Forma studia: Tříleté.denní.a.čtyřleté.dálkové.studi-
um.určené.pro.absolventy.středních.škol.zakončených.
maturitní.zkouškou.
Organizace výuky: Naše.škola.nabízí.moderní.způsob.
výuky.a.individuální.přístup.ke.studentům..Součástí.
studia.je.i.odborná.praxe.ve.firmách,.která.umožní.stu-
dentovi.propojit.teoretické.informace.získané.ve.vý-
uce.s.činností.praktickou.
Mimořádně u nás 2 tituly za 4 roky (Dis a BC.)
Školné:..Při.denním.studiu.částka.10.000,-.Kč.za.jedno.
studijní.období.(zimní/letní)
Při.dálkovém.studiu.částka.8.000,-.Kč.za.jedno.studijní.
období.(zimní/letní)
Zájemce o studium může školu navštívit  
kdykoli po tel. domluvě.

gOODWill – Vyšší odborná škola, 
Frýdek – Místek

Adresa:
P..Holého.400,.

738.01.Frýdek-Místek
Telefon:.

558.633.822
E-mail:..

vosgood@vos-goodwill.cz
www.vos-goodwill.cz

BEZ PŘIjíMACíhO ŘíZENí
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.16.500.Kč/rok
Dálkové studium.je.čtyřleté,.poplatek.15.000.Kč/rok
Ukončení.studia.absolutoriem,.absolvent.získá.titul.DiS.
Škola.zařizuje.ubytování.(1300.Kč/měsíc)
DNY OTEVŘENÝCh DVEŘí kdykoliv.po.telefonické.
dohodě

Vyšší odborná škola havířov s.r.o.

Adresa:
Tajovského.2,..

..73601.Havířov.–.Podlesí
Telefon:.

596.475.120
E-mail:..

vos@obaka-havirov.cz
www.obaka-havirov.cz

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

Denní.i.dálková.forma.studia.v.uvedených.oborech..Ve.
spolupráci.s.VŠH.Praha.s.r.o..bakalářské.studium.oborů.
Hotelnictví. a. Marketingové. komunikace. ve. službách..
Ubytování.ve.vlastním.domově.mládeže.a.stravování.
ve.školní.restauraci..

Přijímací řízení formou motivačního pohovoru v termí-
nech: 8.6., 25.6., 27.7., 24.8.2009

Vyšší odborná škola hospodářská, liberec

Adresa:
Hanychovská.37,.
460.10..Liberec.3

Telefon,.fax:.
488.577.588

E-mail:..
vosh@lvi.cz

www.vosh.lvi.cz....

Vyšší odborná škola hospodářská, Li-
berec přijímá: 

ABSOLVENTY STŘEDNíCh ŠKOL
do dvouletého denního a tříletého dál-
kového vyššího odborného studia 
v oboru

DANĚ A ÚČETNICTVí

Přijímací řízení: 10.6., 30.6. a 27.8.2009

škola mezinárodních a veřejných vztahů praha,
VOš, sOš, s.r.o.

Adresa:
Michelská.12,..

140.00.Praha.4
Telefon:.

241.482.427-8
E-mail:..

info@smvvpraha.cz
www.smvvpraha.cz

STUDIjNí OBOR VEŘEjNOSPRÁVNí ČINNOST

ve.třech.vzdělávacích.programech:.

68-43-N/05 VEŘEjNÁ SPRÁVA 
68-43-N/07 DIPLOMATICKé SLUžBY 
68-43-N/08 PUBLIC RELATIONS

Forma studia: 
tříleté.denní/čtyřleté.dálkové

Studenti.nekonají.přijímací.zkoušku.

Vyšší odborná škola škola vodního hospodářství  
a ekologie, Vodňany

Adresa:
Zátiší.480,.

389.01.Vodňany
Telefon:.

383.382.410.–11
E-mail:..

rybarskaskola@srs-vod-
nany.cz

www.srs-vodnany.cz

OBOR: VODNí hOSPODÁŘSTVí A EKOLOgIE

Forma:.denní
Délka studia:.3.roky
Počet přijímaných:.30.studentů

Školné:.3.000.Kč

Termíny uzávěrky přihlášek:.
31..5..2009.a.31..7..2009
Přijímací řízení – ukončení:.
11..6..2009.a.20..8..2009

BEZ PŘIjíMACíCh ZKOUŠEK.

Vyšší odborná škola sklářská 
a střední škola, nový bor

Adresa:
Wolkerova.316,

473.01.Nový.Bor

Telefon:.
487.712.211.–.3

E-mail:..
info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

TVORBA UMĚLECKéhO SKLA
tříleté studium denní / titul DiS.
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...

Dny otevřených dveří:.kdykoliv

Termíny přijímacích zkoušek:
31. 5. 2009.. podání.přihlášky.ke.studiu
17. 6. 2009.. 1..kolo.přijímacích.zkoušek
14. 8. 2009.. podání.přihlášky.ke.studiu
26. 8. 2009.. 2..kolo.přijímacích.zkoušek
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 sVatOJánsKá KOleJ – Vyšší odborná škola pedagogická, svatý Jan pod skalou

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.

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.

Škola.nabízí.vyšší odborné 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).

Během.studia.je.zařazeno.20.týdnů.praxe.a.při.výuce.je.kladen.důraz.na.
praktické.využití.získaných.znalostí..
Studenti mají možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu 
na Teologické fakultě jihočeské Univerzity.

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.

  Vyšší odborná škola zahradnická, Mělník

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

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)..

OBOR
    Název oboru Délka Forma Jazyk

   Zahradní a krajinná tvorba. 3.(3,5).roky. Denní.(dálkové). Český..

Poskytuje maturantům středních škol TŘíLETé DENNí  
a TŘíAPůLLETé DÁLKOVé STUDIUM obor ZAhRADNí  
A KRAjINNÁ TVORBA ukončené absolutoriem.

 ahOl – Vyšší odborná škola, Ostrava

Adresa:.
Petruškova.4,..

700.30.Ostrava.–.Zábřeh

El..přihl.:.NE.

Telefon:.597.582.678

E-mail:.aholvos@ahol.cz

www.ahol.cz

OBORY STUDIA
    Název oboru Délka Forma Jazyk

   Cestovní ruch. 3/3,5. DE/DS. 3.jazyky

   Finanční poradenství. 2/3,5. DE/DS. 1.jazyk

   Finanční řízení a účetnictví. 3/3,5. DE/DS. 2.jazyky

   Informační technologie. 3/0. DE/––. 1.jazyk

   Mezinárodní obchod a logistika. 3/3,5. DE/DS. 2.jazyky

   Sociální správa. 2/3. DE/DS. 1.jazyk

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!

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.
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Vyšší odborná škola stavební a střední průmys-
lová škola stavební arch. Jana letzela, náchod

Adresa:.
Pražská.931,.

547.01.Náchod

Telefon:..
491.426.243,.491.420.339

E-mail:.
voss-na@voss-na.cz

www.voss-na.cz

STUDIjNí OBORY:
•.Stavební.obnova.památek
•.Pozemní.stavby

Forma:.denní

Délka studia: 3.roky

Počet přijímaných:.40.+.40.studentů

Školné: 3.000,-.Kč/rok

Termíny uzávěrky přihlášek:..
30.5.2009.a.7.8.2009

Přijímací řízení – ukončení:..
23.6.2009.a.20.8.2009

BEZ PŘIjíMACíCh ZKOUŠEK

střední uměleckoprůmyslová škola  
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Adresa:
Horní.náměstí.1

466.80..Jablonec.nad.
Nisou

tel.:.483.312.805
fax:.483.310.421

e-mail:..
sekretariat@supsavos.cz

www.supsavos.cz

Vzdělávací program:..
82-41-N/06.RAžENÁ MEDAILE A MINCE
Forma studia: 3leté,.denní
Přihláška ke studiu: na.předepsaném.formuláři.
do.konce.května.2009.
Školné: 5000,-.Kč/rok
Počet přijímaných studentů:.8
Titul: DiS..(diplomovaný.specialista)
Přijímací řízení:.talentová.zkouška.(prokázání.
kresebné.dovednosti,.samostatného.výtvarného.
projevu.a.plastického.vyjadřování),.pohovor.
a.předložení.domácích.prací,.prospěch.ze.SŠ
Absolutorium:.teoretická.zkouška.z.odborných.
předmětů,.zkouška.z.cizího.jazyka,.obhajoba.ab-
solventské.práce.(kresebný.návrh,.plastický.mo-
del,.realizace,.písemná.obhajoba)

Zlínská soukromá vyšší odborná  
škola umění, o.p.s.

Adresa:..
Dřevnická.1788,.

760.01.Zlín.

Telefon:.
577.143.580

E-mail:.
info@skolaumeni.cz
www.skolaumeni.cz

VÝTVARNÝ ATELIéR
OBORY:.UžITÁ MALBA, SOChAŘSKÁ 
TVORBA,gRAFICKÁ TVORBA 
Přijímací.řízení:.talentové.zkoušky
I. Termín:.8.6.2009,.9.6.2009,.II. Termín:.24.8.2009.

DRAMATICKÝ ATELIéR   
OBOR:.hUDEBNĚ DRAMATICKé UMĚNí
Přijímací řízení:.talentové.zkoušky
I. Termín:.7.6.2009,.II. Termín:.23.8.2009

Forma:.tříleté.denní.studium
Školné:.20.000,-.Kč/ročně
Počet přijímaných:.6-8.studentů..
do.jednotlivých.oborů

Termín uzávěrky přihlášek:.30.4..2009

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.
 

Vyšší odborná škola  
a střední zemědělská škola, tábor

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

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

VOŠ.nabízí.3leté.studium

41-31 -N/04 Péče o krajinu.
se.zaměřením:
•..pozemkové.úpravy.a.ekologie.krajiny
•..zemědělské.technologie.a.stavby.v.krajině

poskytuje.vědomosti.a.dovednosti.potřebné.pro.
zvládnutí.činností.při.navrhování.pozemkových.
úprav,.využití.půdy,.při.návrhů.projektů.pro..
obnovu.a.údržbu.krajiny.a.zemědělských.staveb

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

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.1..–.3..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.vysoko-
školského.bakalářského.studia,.bližší.informace.na.
http://www.upol.cz

caritas – Vyšší odborná škola sociální, Olomouc

Vyšší odborná škola knihovnických,  
informačních a sociálních služeb

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

Uchazeči s maturitním průměrem  
do 1,80 nekonají přijímací zkoušky.

Vyšší odborná škola zdravotnická suverénního 
řádu maltézských rytířů, praha

Adresa:
Ječná.33,

120.00.Praha.2

Telefon:.
224942177(8)

E-mail:..
skolajecna@volny.cz

www.skolajecna.unas.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická 
Suverénního řádu maltézských rytířů  

otevírá ve školním roce 2009/10 

3 třídy tříletého denního studia oboru 
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Informace: www.skolajecna.unas.cz

Přijímací zkoušky – písemný test  
z biologie (somatologie):

1. termín – 16. 6. 2009
2. termín – 26. 8. 2009

Školné – 3 000 Kč ročně
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 Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a střední odborná škola, praha

Adresa:.
Kytlická.757,.

190.00.Praha.9.–.Prosek

Telefon:.
286.882.798

Fax:.
286.882.118

E-mail:.
sekretar@svospraha.cz.

www.svospraha.cz

Ve.školním.roce.2009/2010.budou.pro.absolventy.středních.škol.ote-
vřeny.následující.vzdělávací.programy.vyššího.odborného.studia.za-
končeného.absolutoriem:

FIREMNí MANAgEMENT
APLIKOVANé PRÁVO
VEŘEjNÁ SPRÁVA

všechny v 3leté denní nebo 4leté dálkové formě.
Nabízené.vzdělávací.programy.mají.akreditaci.MŠMT.
Učební.plán.je.postaven.modulově.s.kreditním.hodnocením,.
vydáním.Europassu,.vše.platné.v.celé.EU.
Absolventi.mají.možnost.ve.zkráceném.časovém.období.získat.vysokoškolské.vzdělání.v.bakalářských.studijních.
oborech.na.partnerských.vysokých.školách.

Den otevřených dveří:.27..4..2009.v.16.hod.
Přijímací řízení:.8..a.29..června.2009.formou.motivačního.pohovoru,.denní.studium.od.9.hod.,.dálkové.13.-.15.hod.
Po.uvedených.datech.je.možno.domluvit.telefonicky.nebo.e-mailem.individuální.termín.nejpozději.do.konce.září.2009
Školné: pro.všechny.vzdělávací.programy.denní.forma.23.000.Kč/rok,.dálková.forma.19.000.Kč/rok
Informace:.telefonicky.nebo.osobně.v.sekretariátu.školy

 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

Adresa:.
Purkyňova.12,
746.01.Opava

Telefon:.553.760.500
Fax:.553.760.510

E-mail:.
mszes@opava.cz

.
www.zemedelka.opava.cz

Nabízíme 3-letý studijní obor..Regionální politika zemědělství a venkova

Tento.obor.se.v.ČR.vyučuje.jen.u.nás..Absolventy.dobře.připraví.na.současné.i.budoucí.změny..
související.s.naším.členstvím.v.EU.a.novým.pohledem.na.venkovský.prostor.

Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění:
•..v.podnicích.zemědělské.prvovýroby.a.navazujících.

odvětvích.a.službách
•..v.samosprávě.obcí.a.odborech.vyšších.správních.

a.samosprávních.celků.(např..životního.prostředí)
•.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

  Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická, Ústí nad labem

Adresa:.
Palachova.35,.

Ústí.nad.Labem

Telefon:.
475.211.276.

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

www.szsvzs.cz...

Obory vzdělávání od 1. 9. 2009 
– pro absolventy SŠ s maturitou

TŘíLETé VZDĚLÁVÁNí  UKONČENé ABSOLUTORIEM 
– DENNí I DÁLKOVÁ FORMA 

•..53-41-N/3..Diplomovaná.dentální.hygienistka.–.denní,.dálková

•..53-43-N/1...Diplomovaný.farmaceutický.asistent.–.denní,.dálková

•..53-43-N/2...Diplomovaný.zdravotní.laborant.–.denní,.dálková

•..53-44-N/1...Diplomovaný.zubní.technik.-.denní

•..53-41-N/2...Diplomovaný.zdravotnický.záchranář.-.denní.

•..53-41-N/1...Diplomovaná.všeobecná.sestra.–.denní

Termín podání přihlášek: 
2009/2010.–..pro.1..termín.–.do.31..května.2009.

pro.další.termín.–.do.10..srpna.2009

Přijímací řízení:
1..termín.–.24..června.2009
2..termín.–.27..srpna.2009

Kvalitní ubytování a  stravování zajištěno.
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Vyšší odborná škola  
uměleckoprůmyslová v písku

Adresa:
Alšovo.náměstí.75,.

397.01.Písek
.

Telefon:..
382.21.28.19,..
728.73.16.29

email:.skola@vosup.cz....
www.vosup.cz

Poskytuje.vyšší.odborné.vzdělání.v.oborech.

RESTAUROVÁNí NÁBYTKU A DŘEVOŘEZBY  
(8.000,-.Kč/semestr).

RESTAUROVÁNí KOVů (6.000,-.Kč/semestr).  

Nabízí.vysoký.podíl.praxe.a.značně.
individualizovanou.výuku.–.maximální.kapacitu.
jedné.studijní.skupiny.(ateliéru).představuje..
15.studentů.v.oboru..Na.stránkách.školy.lze.nalézt.
kromě.dalších.informací.i.ukázky.prací.studentů.
.

I. kolo talentových přijímacích zkoušek  
se koná 29. května 2009.

Vyšší odborná škola  
a střední průmyslová škola, šumperk

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

nabízí.ve.školním.roce.2009/2010.obor.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

Ubytování na vlastním domově mládeže.

Veřejně správní akademie – vyšší odborná  
škola, brno

Adresa:
Filipínského.1,.

615.00.Brno

Telefon:.
548.213.303.

E-mail:.
vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

Největší vyšší odborná škola na Moravě 
s šestnáctiletou tradicí.

Nabízíme vzdělávání ve společensky žádaných 
oborech.
Vysoké.uplatnění.absolventů.na.trhu.práce.

Ke.studiu.jsou.přijímáni.studenti,.kteří.získali.
střední.vzdělání.s.maturitní.zkouškou..Škola.je.
ukončena.absolutoriem,.označení.DiS..za.jménem..
Studenti.jsou.přijímáni.bez.přijímací.zkoušky..
(Bližší informace naleznete na www.vsa.cz)

Další místa poskytovaného vzdělávání:
VYŠKOV,.Lipová.2,..E-mail:.vyskov@vsa.cz
BŘECLAV,.Mládežnická.3,..E-mail:.breclav@vsa.cz

Česká lesnická akademie trutnov
střední škola a vyšší odborná škola

Adresa:...
Lesnická.9.

541.11.Trutnov

Telefon:.499811413
Fax:.499814114

E-mail:.cla@clatrutnov.cz.
www.clatrutnov.cz

Vyšší odborná škola otevírá již po 14 let  
tříleté denní studium oboru.41-32-N/01.Lesnictví  

•..Studium.je.určeno.uchazečům.s.ukončeným.
maturitním.vzdělání

•..Podmínky.přijímacího.řízení.na.www.clatrtunov.cz.
•..Délka.studia.3.roky;.školné.4.000,-Kč
•..Možnost.ubytování.a.stravování.ve.vlastním.DM

Uplatnění: Vzdělání.vytváří.vědomostní.základ.
pro.formování.odborného.lesnicko-ekologického.
a.biologického.názoru..Student.získává.vědomosti.
o.nových.směrech.v.lesním.hospodaření.a.úpravách.
krajiny..Zároveň.je.připraven.pro.práci.v.orgánech.
státní.správy.na.úseku.životního.prostředí..Je.scho-
pen.se.podílet.na.environmentální.výchově.v.místě.
svého.působení,.a.to.se.zaměřením.na.žáky.škol.
i.dospělou.populaci.

střední škola obchodu, služeb a podnikání  
a Vyšší odborná škola

Adresa:
Kněžskodvorská..33/A,

České.Budějovice

www.ssvos.cz

nabízí:
Obory vzdělávání a akreditované 
vzdělávací programy:
Ekonomický.směr.studia.
•.Marketing
•.Obchodní podnikání
•..Provozní ekonomika odpadového 

hospodářství

Forma studia:.denní.i.dálková

Vyšší odborná škola  pedagogická a sociální

Adresa:...
Evropská.33.,..

166.23,.Praha.6

Telefon:..233.091.261

E-mail.:...
info@pedevropská.cz
www.pedevropska.cz

Studijní obory :
1.  Sociální pedagogika 

Forma.studia..-.denní,.3.roky

2.  Předškolní a mimoškolní pedagogika 
Forma.studia.-.denní.i.dálková,.3.roky

Termín přijímacího řízení: 
1.kolo.:.15..-.17.6..2009
2.kolo.:.27..-..28.8.2009

Uzávěrka přihlášek:
1.kolo.:.31.5.2009
2.kolo.:.31.7.2009

Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Adresa:
Štěchovice.1358,.
767.54.Kroměříž

tel.:.573.334.936-7,.
fax:.573.334.936

e-mail:..
vospaspsm@vospaspsm.cz

www.vospaspsm.cz

Kontakt:..
Mgr..Ing..Michal.Pospíšil

BAKALÁŘSKÝ STUDIjNí PROgRAM:  
Chemie a technologie potravin
s profilací:.Technologie.mléka.a.mléčných.výrobků.
realizovaný.ve.spolupráci.s.FT.UTB.Zlín
Přihlášky.na.FT.UTB.Zlín,.kopie.na.VOŠP.Kroměříž,.
informace.na.www.ft.utb.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:.24.6.2009,.19.8.2009
Přihlášky:.do.30..4..2009,.31.7.2009

Vyšší odborná škola grafická  
a střední průmyslová škola grafická

Adresa:
Hellichova.22,.
118.00.Praha.1

Telefon:.257.312.390
E-mail:.

info@graficka-praha.cz
www.graficka-praha.cz

Obor.vzdělávání:.82-41-N/05  
grafický design a realizace tiskovin

Zaměření oboru:
01. Propagační.grafika
02. Knižní.grafika
03. Fotografická.tvorba.a.média
04. Zpracování.tiskovin
05. Vydavatelská.činnost

délka a forma studia:.3.roky,.denní.studium
školné:.5.000.Kč/rok
uzávěrka přihlášek:.31..5..2009
povinné náležitosti přihlášky:.ověřená.kopie.
maturitního.vysvědčení.a.životopis
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soukromá vyšší odborná škola zdravotnická 
MeDea, s.r.o., praha

Adresa:
Benediktská.2,..
110.00.Praha.1

Telefon:.
224827054–3,.

602803350
E-mail:..

MEDEA.MEDEA@post.cz
www.skolamedea.cz

Studijní obory:

Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní.a.dálková.forma.,.3leté.studium

Diplomovaná všeobecná sestra
denní.forma,.3.leté.studium

Studium ukončeno absolutoriem (DiS)
Škola.je.zařazena.do.Rejstříku.škol.a.školských.

zařízení.MŠMT.ČR

Přihlášky.zasílejte.obratem!

soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy 
– Orange Factory, praha

Adresa:
Pošepného.nám..2022.

148.00.Praha.11
Telefon:.

272.921.332,
732.773.905

Fax:..
272.921.332

E-mail:..
info@orangefactory.cz

www.svosur.cz....

Soukromá.vyšší.odborná.škola.umění.a.reklamy.
–.Orange.Factory.byla.založena.v.roce.2004.
a.umožňuje.nadaným.zájemcům.studium.reklam-
ní fotografie, grafiky, výstavnictví a strategie 
a obchodu..Připravuje.studenty.pro.činnost 
v reklamních agenturách, v marketingových 
odděleních firem a pro další profese související 
se zadáváním, tvorbou a distribucí reklamy..

Škola.se.pravidelně.účastní.významných.akcí.
v.oboru.a.na.projektech.zadávaných.škole.přímo.
firmami..Absolventi.jsou.schopni.odborné.činnosti.
v.kreativní.i.v.obchodně.ekonomické.oblasti,.a.to.
ve.velkých.i.malých.firmách.či.jako.podnikatelé..

Vyšší odborná škola zdravotnická a sZš,
hradec Králové

Adresa:
Komenského.234,.

500.03.Hradec.Králové

Telefon:.495.075.111
Fax:.495.513.485

E-mail:.
zshk@zshk.cz
www.zshk.cz

Nabízí pro absolventy středních škol ve 
školním roce 2009/2010 vzdělávací programy:

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
–.53-41-N/11
DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 
–.53-43-N/11
DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNí LABORANT 
–.53-44-N/21

Denní forma, délka studia 3 roky, ukončeno 
absolutoriem, profesní titul Dis.
Přijímací zkoušky: 
1..term...-.17.6.09,.2..term..-.26.8.09
Uzávěrka přihlášek: 
1..term..-.31.5.09,.2..term..-.14.8.09

střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola chrudim

Adresa:
Poděbradova.842,.
537.60.Chrudim.IV

Telefon:.
469.620.363

Fax:..
469.620.207

E-mail:..
crzemsk@szes.chrudim.cz

www.szes.chrudim.cz

Ve školním roce 2009/2010 otevíráme tříleté 
studium v denní i v dálkové formě v oboru:

16-01-N/01 
– Správa ochrany životního prostředí

Studium je:
•...určeno.pro.uchazeče.s.úplným.středním.nebo.úplným.

středním.odborným.vzděláním

•...ukončené.absolutoriem.a.získáním.titulu.diplomovaný.
specialista.v.uvedeném.oboru

•...určeno.zejména.pro.budoucí.odborné.pracovníky.
ve.správě.ochrany.životního.prostředí.uplatňující.se.
v.provozu.i.v.administrativě

Vyšší odborná škola ekonomická 
a Obchodní akademie, praha 

Adresa:
Kollárova.5,.

186.00..Praha.8.–.Karlín
Telefon:.

222.333.311,
222.314.469

www.akademie-kollarova.cz

VOŠE a OA je státní škola,  
školné činí 3.000,– Kč ročně. 
přihlášky do 31. 5. 2009,  
přijímačky ve druhé polovině června 2009

Studium. je. denní. tříleté,. zaměřené. na. ekonomiku.
mezinárodního. hospodářství.. V.1.. roč.. probíhá. kla-
sická.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.pra-
covali.. Předpokladem. přijetí. je. maturitní. zkouška,..
dobrá.znalost.AJ.a.úspěšně.složené.přijímací.zkoušky.

Vyšší odborná škola – sociální práce
Domažlice

Adresa:
Erbenova.184,.

Domažlice

Telefon:.379.724.581

E-mail:.
vos-oa-szs@ekodom.cz
www.oadomazlice.cz

Denní 3leté studium

Přijímací.zkoušky.se.nekonají..Uchazeči.budou.
vybráni.podle.výsledků.studia.na.SŠ..S.vyplněnou.
přihláškou.a.úředně.ověřenou.kopií.maturitního.
vysvědčení.zašlete.administrativní.poplatek..
100,-.Kč.na.účet.101285287/0300.

1. kolo.–.přihlášky.do 31. 5. 2009,
. přij..řízení.8. 6. 2009

2. kolo.–.přihlášky.do 31. 7. 2009,.
. přij..řízení.25. 8. 2009

Školné.3000,-.Kč/rok,.splatné.ve.2.pololetních.
splátkách..Škola.zajistí.ubytování.a.stravování.

Vyšší odborná škola  a hotelová škola Opava, 
příspěvková organizace

Adresa:..
Tyršova.34,...

746.95.Opava

Telefon:.studijní..
oddělení.553.613.315

E-mail:..
vos.opava@vosahs.cz

www.vosahs.cz

Studijní obory:
•..65-42-N/002.ŘíZENí hOTELOVéhO PROVOZU.

–.denní.studium,.3.roky

•..65-42-N/002.ŘíZENí hOTELOVéhO PROVOZU.
–.kombinované.studium,.3,5.roku

•..65-42-N/003.ROZVOj A ŘíZENí REgIONÁLNí 
TURISTIKY.–.denní.studium.3.roky

•..65-42-N/003.ROZVOj A ŘíZENí REgIONÁLNí 
TURISTIKY.–.kombinované.studium,.3,5.roku

•..Bakalářské.obor.hOTELNICTVí,.3.roky,.
absolventi.získávají.akademický.titul.bakalář.(Bc.).

Absolventi získávají titul Diplomovaný 
specialista (DiS.).
Uchazeči o studium VOŠ nekonají přijímací 
zkoušku.

Největší specialista  
na přijímací zkoušky  
www.amos-skola.cz

Vyšší ODbOrné šKOly ��



 Vyšší odborná škola a střední škola managementu, s.r.o. praha

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

OBORY STUDIA (DiS.)
    Název oboru Délka Forma

   Finanční poradenství. 2. denní

   Finanční poradenství. 3. dálková

   Aplikace výpočetní techniky. 3. denní

   Aplikace výpočetní techniky. 3. dálková

   Cestovní ruch. 3. denní

   Cestovní ruch. 3,5. 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,.video-
kamerou.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

Do finále jste vybrali opravdu deset nejhezčích 
maturantek a deset atraktivních maturantů, 
kteří spolu svedli těžký souboj o titul Miss 
a Mister Maturita 2009. 

Letošní nejhezčí maturantkou se stala Lud-
víková Kateřina. Z jejích fotek lze poznat, že 
se modelingem zabývá a určitě v něm ještě 
bude úspěšná. Věřme, že jí titul Miss Maturi-

www.MissMaturita.cz dospěla do finále!

ta 2009 pomůže v další kariéře. Navíc získává 
hodnotné ceny jako Ipod od Applu, přípravný 
kurz, tričko Kuksu, učebnice k maturitě a při-
jímacím zkouškám, předplatné časopisu Stu-
dentIn atd.. Navíc vyhrávají i její spolužáci ze 
4.B Gymnázium Nové Město na Moravě, kte-
ří dostanou 8 multimediálních CDstudentů. 
Gratuluje.
Druhou nejhezčí maturantkou (a to jen o pár 
hlasů) se stala Kudělová Eliška ze SOŠ Ces-
tovniho ruchu v Pardubicích.
Třetí nejhezčí maturantkou se stala Jana Krou-
pová z Gymnázium Jakuba Škody v Přerově.
Všechny finalistky a spoustu jejich fotek na-
jdete na www.missmaturita.cz/finalistky.

Nejhezčím maturantem se suveréně stal Aleš 
Vágner ze 4.A Obchodní akademie ve Vyso-
kém Mýtu. 
Druhé místo Mister Maturita 2009 získal Ne-
mrah Zakaría Gymnázium Bystřice nad Pern-
štejnem. Třetí místo získal Masař Martin z Tu-
rovic. Gratulujeme.
Všechny finalisty si můžete prohlédnout na 
www.missmaturita.cz/finalisti.

tento školní rok 200�/200� jste poprvé volili nejhezčí maturantku a maturanta. do soutěže se při-
hlásilo přes stošedesát maturantek a přes padesát maturantů. celkem se podívalo na missmaturita.
cz přes 2� 000 studentů, podívalo se na �00 000 stránek a přidělili soutěžícím přes dvacettisíc hlasů. 

Kateřina.Ludvíková

Eliška.Kudělová

Jana.Kroupová

Aleš.Vágner

Martin.Masař

Vyšší ODbOrné šKOly��



hladce z hradce až za kopce...

Čau kluci, vypadáte nějak zdrchaně …
tomáš: No, to asi jo … Už máme těch brigád 
nějak po krk. 
michal: Ale už se blíží konec. Snad to nějak 
doklepeme.
david: Už se nemůžeme dočkat, až vypadneme. 

Co vlastně děláte?
michal: Vybalujeme zboží v hypru – takže do-
cela záběr.
david: Taky roznášíme letáky. Některý štace 
jsou i o víkendu – to je hlavně na mně. Protože 
kluci jezdí na víkendy domů.

To mě právě překvapilo – že Tomáš s Micha-
lem dojíždí z Prahy. Proč jste nehledali něco 
v hlavním městě?
tomáš: To máš těžký. V Praze nás na vejšku 
nevzali a hledat si zaměstnání jsme ještě ne-
chtěli. Bavilo nás cestovat a na gymplu docela 
i anglina, tak jsem si řekli, že si uděláme ze zá-
bavy zaměstnání. Vybrali jsme cestovní ruch 
v Hradci a měli jsme štěstí.
michal: Nejdřív jsme jezdili vlakem – ale ten 
se zdražil a ta úroveň je fakt bídná. Docela 
vhod přišla od března nová linka Eurolines. 
V buse máš zdarma i internet. Tomáš jezdil na 
studentskou slevu - tam i zpět ho jízdenka vy-
šla na 140 Kč. Já jsem už z dřívějška zaregistro-
vaný v EurolinesMaxu – hlavně kvůli volným 
jízdenkám. Jezdím sice o 5 korun dráž, než 
Tom, ale zase sbírám ty body. 

Kam se teda vlastně chystáte? Jste už skoro 
z oboru – tak to budete mít určitě vychytaný.
michal: Do Anglie. A jestli to jen trochu pů-
jde, tak aspoň na celý měsíc.

A proč zrovna do Anglie? Není to tam moc 
drahý?
david: To víš, že je. Ale příští rok děláme stát-
nice z angliny, tak musíme do terénu, abysme 
to pak dali. To jinde prostě nechytíš. Vloni tam 
jeli kámoši – mysleli si, že jí zvládají fakt good, 
ale realita byla úplně jiná … Vyhořeli. 
tomáš: Přesně. A mne to u knížek stejně una-
vuje a přece nepůjdu do kurzu, sotva jsem 
skončil školu …!

michal: Prostě něco jsme našetřili a pak bylo 
docela důležitý udělat alespoň základní plán 
cesty. Mělo by to vyjít.

Tak nebuďte tak tajemní a podělte se … 
Kam vlastně jedete? To budete celý měsíc 
v Londýně?
tomáš: Ale ne, Anglie je přece dost velká – 
a není to jen o Londýnu. No, nevyhneme se 
mu samozřejmě – přece jenom je to big city 
plný výzev, ale máme toho fakt víc.
michal: Londýn je pro nás výchozí bod – 
nebo spíš taková základna. Jednak kvůli 
ubytování a taky dopravě. Máme tu známý 
– mají pronajatý patro v jednom baráčku 
a mají volný pokoj – tak jim aspoň na pár 
dnů píchnem s nájmem. Pak budeme v kem-
pech nebo hostelech. 
tomáš: Jenom tady můžeš potkat spoustu 
lidí z různých koutů a trochu prosvištět slov-
ní zásobu.
david: Do Londýna jedeme busem - s Euroli-
nes. Jedou až do centra, na Victoria Coach Sta-
tion, takže ušetříme za dopravu z letiště.
tomáš: Taky se chceme vyhnout těm šílenejm 
kontrolám u letadel. Víš, že si musíš zout i boty?

Jo, to vím, ale je to přece kvůli bezpečnosti.
tomáš: Jasně. Hele, ale já prostě nestojím o to, 
abych stál ve frontě se stopadesáti dalšíma lid-
ma bos …!

Takže busem, protože se nechceš zouvat?
michal: Ale ne. To není to hlavní. Dívej – kou-
pili jsme si jízdenky na netu asi měsíc a půl 
předem a máme je za necelejch 1 800 Kč – a to 
je tam i zpět. 
tomáš: V ceně máš i 2 zavazadla na osobu. 
Což logicky u batohů nejde, takže jsme zvažo-
vali kola. Ty by u Eurolines taky vzali. Ale na-
konec jsme je zavrhli – zbytečný starosti.
david: Taky nám zařídili nějaké jízdenky na 
National Express. To je místní doprava. Jezdí 
úplně všude. Dobrý je, že si to můžeš koupit už 
tady, vyjdou tě levněji a pak v Anglii nic dál 
neřešit.
tomáš: Jinak zkusíme stop. Chceme co nejvíc 
zažít.

A kam se teda z Londýna vydáte?
michal: Tak nejdříve musíme stihnout oslavy 
letního slunovratu u Stonehenge. Na to se fakt 
těším. 
david: Pak chceme zase trochu na sever – do 
Skotska. Základ v Edinburghu a odtud pak ur-
čitě Lake District. Tam to bude asi drsný i v létě, 
ale chceme to vidět. Snad nám neulítne stan.
tomáš: Taky na stopro Liverpool. Nic víc jsme 
si zatím neplánovali, zbytek necháme podle 
vývoje situace.

Tak ať se vám to putování po Anglii povede! 
Díky za rozhovor.

david, tomáš a michal končí 2. ročník vyšší odborné školy cestovního ruchu v hradci králové. tomáš 
s michalem jsou z prahy – do hradce dojíždějí. Jednou za 1� dnů jezdí v neděli večer tam a v pátek od-
poledne zpět. naštěstí začala od března jezdit linka eurolines – konečně cestují v pohodlí luxusním bu-
sem. v autobuse mohli využít i bezplatné připojení na internet – a tak občas dodělávali i po cestě věci do 
školy. david dojíždět nemusel, bydlí totiž ve městě. během školního roku se jim podařilo sehnat brigády, 
a tak pilně šetřili, aby si mohli užít léto podle svých představ.



 J.s.agency o.s.

DENNí POMATURITNí  
STUDIUM ANgLIČTINY

•..20.hodin.za.týden

•..Kvalitní,.vynikající.lektoři

•..Vysoký.standard.výuky

•..Učebny.vybavené.moderní.technikou

•..Studium.zakončené.mezinárodní.zkouškou

•..Máme.stoprocentní.úspěšnost.při.zkouškách

www.jazykovaskola.cz
Zápis: pondělí až čtvrtek 17-19 hodin

J.s.agency o.s.
Jazyková škola

Adresa:.
Vítkova.7,..

Praha.8.(u.Florence)

Telefon:.602.54.98.15

e-mail:..
jazykovaskola@seznam.cz

www.jazykovaskola.cz

Pokud nepůjdete po maturitě na vysokou nebo 
vyšší odbornou školu a přesto budete chtít mít 
zachován statut studenta, nezbývá vám než za-
čít studovat akreditovaný jazykový pomatu-
ritní kurz. Poradíme vám, jak poznáte akre-
ditovaný pomaturitní kurz.

Jedná se o jednoletý kurz cizího jazyka s těmi-
to specifiky: a) denní studium po dobu jedno-
ho školního roku,  b)výuka nejméně čtyři vy-
učovací hodiny denně, c) nejvyšší počet účast-
níků v kurzu (třídě) je 18.
Posluchači těchto kurzů, kteří úspěšně vy-
konali maturitní zkoušku nebo absolutorium 
na konzervatoři v kalendářním roce, ve kte-

Kam po škole: na jazykový pomaturitní kurz

rém zahajují studium v pomaturitním kurzu, 
jsou z hlediska státní sociální podpory, dů-
chodového pojištění a zdravotního pojištění 
považováni za žáky střední školy. Výhodou to-
hoto typu studia je skutečnost, že studenti jsou 
chápáni jako řádně studující - stát za ně hradí 
zdravotní a sociální pojitění, jejich rodiče mo-
hou pobírat přídavek na dítě, mohou využívat 
žákovského jízdného apod.
Školy, které jsou oprávněny k pořádání těchto 
jednoletých pomaturitních kurzů, uvádí Příloha 
č. 1 Vyhlášky 322/2005 Sb. Tyto jazykové školy 
naleznete včetně veškerých kontaktů a studijní 
programů na našem portálu www.JazykoveSko-
ly.com nebo na stránkách ministerstva školství.

JAk si vybrAt neJlepší  
pomAturitní JAzykový kurz

1..Vyberte si školu s tradicí, která má s pořá-
dáním pomaturitních kurzů delší praxi a zku-
šenosti. 
2.. Akreditace Ministerstva školství (tedy za-
chování statutu studenta) je samozřejmostí, 
záruku kvality hledejte tedy i v dalších znám-
kách - např. kvalita sylabů, tříd, lektorů. 
3..Ujistěte se, že škola opravdu dodržuje výuku 
v rámci klasického školního roku, tedy od za-
čátku září do konce června. V opačném případě 
(např. skrytým zkrácením výuky jako je studijní 
volno, testovací týden nebo rozdíl mezi zaháje-
ním výuky a „oficiálním“ zahájením výuky) se 
jedná o porušování vyhlášky MŠMT. 
4. Podívejte se na stránky školy, zda mají sta-
bilní tým kmenových lektorů vypovídá hodně 
o celkové kvalitě školy a je jasné, že jakákoliv 
výuka vždy stojí a padá právě s lektory. 
5. Ověřte si, jaký bude maximální počet stu-
dentů ve skupině. Na efektivitu výuky a rych-
lost pokroku v učení má velikost skupin vel-
ký vliv. Zajděte se podívat na samotnou výuku, 
školy vám rádi ukáží své třídy, lektory i kurzy.
6. Porovnejte si cenu kurzu s ostatními ško-
lami a ptejte se, co je všechno v ceně. Nejlev-
nější není vždy nejlepší. Pomaturitní studium 
je dražší, protože zahrnuje velmi mnoho ho-
din výuky. 

Přejeme vám hodně štěstí při výběru i ve stu-
diu cizích jazyků ;-)

ciZí JaZyKy��



DiMenZe plzeň s.r.o. – soukromá škola

Adresa:.
náměstí.Republiky.3,..

301.00.Plzeň

Telefon:.
377.526.969

E-mail:.
dimenze@dimenze.cz.

www.dimenze.cz

Soukromá jazyková škola s 12 letou tradicí nabízí roční pomaturitní studium jazyků, jazykové 
kurzy, intenzivní, firemní a individuální kurzy na klíč, přípravné kurzy na VŠ a k maturitě

Roční pomaturitní studium jazyků Aj, Nj, Rj

•.Výuka.probíhá.ráno.PO-PA.(8:15-11:30.hod.).nebo.odpoledne.(11:40-.14:55.hod.)
•..Intenzivní.příprava.na.mezinárodní.certifikáty.anglický.jazyk.(KET,.PET,.FCE,.CAE).a.pro.

německý.jazyk.(ZD,.SD).
•..Pro.čerstvé.maturanty.zachování.statutu.studenta.(přihlášku.lze.podat.i.bez.maturitního.

vysvědčení,.maturitní.zkoušku.nám.doložíte.později)
•..ZDARMA.kurz.2..jazyka.nebo.příprava.na.VŠ,.kurz.hledání.nového.místa,.profesní.a.studijní.

poradenství,.slevy.na.kurzy.pro.studenty,.ale.i.rodinné.příslušníky.
•..Studium.ukončíte.s.osvědčením.a.výsledkovou.zprávou.dle.norem.EU.nebo.

i.s.certifikátem.
•..Rozdělení.do.tříd.podle.stupňů.znalostí.(jazykový.test.ZDARMA,.možnost.složení..-.online.

nebo.v.našich.učebnách)
•.Vyučuje.kvalifikovaný.tým
•.Možnost.přihlášení.(online,.poštou,.osobně)
•.Studium.je.možné.platit.ve.3.zákl..splátkách.nebo.využít.možnosti.splátkového.kalendáře.
•.Při.přijetí.na.VŠ.vrácení.školného.

Ukázkové hodiny po telefonické domluvě
Těšíme se na Vás

 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. Nabízíme obecné, konverzační 
a přípravné kurzy k jazykovým zkouškám. Vyučují čeští i zahraniční lektoři.

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

Denní pomaturitní studium.Aj.a.Nj:.20.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.2009,.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...

Kurzy pro děti.již.od.šesti.měsíců..Výuka.anglického.a.německého.jazyka..Dětský.klub.s.rodilým.mluvčím.

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!

Adresa:.
Česká.11.(2..patro),

602.00.Brno

Telefon:.542.216.426

Mobil:.739.411.168

E-mail:.kurzy@mkm.cz

www.mkm.cz

 gUlliVer international language school, hradec Králové, pardubice

DENNí POMATURITNí STUDIUM ANgLIČTINY

•.září.2009.až.červen.2010,.20.vyuč..hodin.týdně,.od.pondělí.do.pátku,.dopoledne.i.odpoledne
•.studium.zahrnuto.ve.vyhlášce.MŠMT.–.čerstvým.maturantům.zůstává.statut.studenta
•.snadná.dostupnost.škol.Gulliver,.moderně.vybavené.učebny,.rozsáhlé.cizojazyčné.knihovny
•.učit.Vás.budou.kvalifikovaní.čeští.lektoři.i.rodilí.mluvčí
•.malé.studijní.skupiny
•..příprava.k.mezinárodním.zkouškám.-.Cambridge.(KET,.PET,.

FCE,.CAE,.CPE).a.LTE.(London.Test.of.English;.Gulliver.ILS.
jsou.zkušebními.centry).

•..Gulliver.učí.podle.Evropského.referenčního.rámce.(osnovy.
i.rozdělení.úrovní.studia.jsou.stejné.jako.jinde.v.Evropě)

ZDARMA: wifi, gulliver e-learning, celý rok výukový 
časopis Bridge, členství v Clubu gulliver, vstupenky na 
cizojazyčné filmy v artkině Centrál, newsletter gulliver 
Times na Váš e-mail, zapůjčení zjednodušené beletrie 
v angličtině, zapůjčení poslechových materiálů a výukových  
CD/DVD, Europass – evropský doklad o jazykovém vzdělání

Těšíme.se.na.Vás!
Vaše.školy.Gulliver.ILS

Adresa:.
Československé.armády.7/954.

500.03.Hradec.Králové

Jana.Palacha.288
530.02.Pardubice

Telefon:
495.511.309,.776.56.20.57
466.536.706,.776.56.20.65

E-mail:
info@skolagulliver.cz

pardubice@skolagulliver.cz
www.skolagulliver.cz
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 bOheMia institUt   ... škola pro život ...

Adresa:..
Tuklatská.2105/3,.

100.00.Praha-Strašnice

Telefon:.
+420.274.776.256

E-mail:.
info@bi.cz

www:..
www.bi.cz

BOHEMIA.INSTITUT..
je.členem AIVD.(Asociace.

institucí.vzdělávání.
dospělých),.zakládajícím.

členem.Rady pro 
cizojazyčné vzdělávání..
a.členem.hospodářské 

komory ČR.

BOhEMIA INSTITUT již více než sedmnáct let nabízí širokou škálu jazykového, 
pomaturitního a celoživotního vzdělání.

Ceněným.aspektem.vzdělávacího.programu.je.jeho.variabilita, možnost kombinace jazykového a odborného 
studia.a.získání.potřebných.znalostí.v praxi okamžitě využitelných.v.přiměřeném.časovém.horizontu.jednoho 
až tří semestrů (5 až 15 měsíců)..Vzdělávací.program.je.koncipován.jako.modulový.s.volitelnou skladbou, 
délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků..Studium.denní, docházkové i dálkové.–.s.vytvořením.
individuálního.studijního.plánu.

Studijní možnosti: 
•    intenzivní denní pomaturitní jazykové studium (A, N, Šp, Fr)

•    kvalifikační program „Obchodní management“ 

•    komplexní kvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“ – příprava k ECDL

•    jazykové skupinové kurzy pro veřejnost 

•    individuální a firemní zakázkové jazykové i odborné kurzy a semináře 

•   výběr, poradenství, kompletní servis a zajištění zahraničních studijních pobytů.

Kvalifikace jsou akreditovány MŠMT a mezinárodně certifikovány IES, London.(včetně.jazykových.kurzů)..

ciZí JaZyKy��
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EF Education First
Vodičkova 26

110 00 Praha 1

Tel.: 296 333 810
Email:  

ef.czech@ef.com
www.ef.com

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

JAZYKOVÉ KURZY  
V ZAHRANIČÍ s EF

Že není zrovna Vaším snem učit 
se o prázdninách? To je docela 
pochopitelné. Tady ale nemluví-
me o několikahodinovém mo-
notónním vysedávání v lavicích, 
ze kterého vám brní zadek! Tady 
mluvíme o EF mezinárodních ja-
zykových školách, které vám na-
bízí přirozenou komunikaci mís-
to drilu, pokrok místo průšvihu 
a kamarády místo soupeřů. Ne-
jen že se lehce naučíte cizí jazyk, 
ale hlavně poznáte nové lidi, do-
stanete se na zajímavá místa a vy-
zkoušíte si život v jiné kultuře s je-
jími zvyky i zlozvyky.

� JAzyků, 15 zemí světA
EF Vám umožňuje zdokonalit se 
na mnoha místech světa – an-
gličtinu vylepšujte ve Velké Bri-

V duchu mluvíte jako kniha, ale když otevřete pusu, vy-
chází z ní jen jakási cizojazyčná morseovka? Tak to je 
nejvyšší čas vyjet do zahraničí. S EF jazykovými kurzy 
se zaručeně zlepšíte o jednu úroveň a zároveň zažijete 
léto, na jaké jste se doposud dívali jen v televizi.

kteří se starají o to, aby byl váš 
pobyt co nejpříjemnější.  Jejich 
úkolem je vyplnit váš volný čas 
kulturními, sportovními či jiný-
mi aktivitami. K dispozici máte 
exkurze, jednodenní či víkendo-
vé výlety, nakupování v Paříži či 
New Yorku a sporty všeho dru-
hu, fotbalem počínaje, wind-
surfingem a plachtěním konče. 
To, co jste se v hodinách naučili, 
můžete naprosto přirozeně pou-
žít a upevnit v běžné konverzaci 
všedního dne. Čím častěji se bu-
dete anglickým dámám omlou-
vat, že jste jim šlápli na nohu, 
a čím víckrát budete před Iry 
ospravedlňovat vámi už druhé 
vylité pivo, tím lépe si samotný 
jazyk zapamatujete!

bydlení vás integruJe
Bydlet v hostitelské rodině nabízí 
bezpečný způsob, jak si užít kaž-
dodenní život vaší nové země.  
Naberete fráze a výrazy o mnoho 
jednodušeji a váš přízvuk bude 
znít autentičtěji. Zažijete tradiční 
čaj o páté v Anglii, la vie francai-
se v Nice, pohodu rodinného ži-
vota v Mnichově nebo americký 
sen v Santa Barbaře. 

Oproti tomu bydlení v EF Rezi-
denci, po boku studentů z mnoha 
odlišných zemí, vám nabízí šanci 
spřátelit se s lidmi stejného věku 
z celého světa a objevovat nový 
jazyk a kulturu společně. Budete 
s nimi komunikovat v jazyce, který 
studujete, v yměňovat si myšlenky 
a sdílet společný pohled na svět.

Více informací najdete  
na www.ef.com

• 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

tánii, USA, Kanadě, Irsku, JAR, 
Austrálii, na Maltě či Novém Zé-
landu, francouzštinu zušlechťujte 
v Paříži či Nice, na němčině za-
pracujte v Mnichově, italštinu 
zvelebujte v Římě, španělštinu pi-
lujte ve Španělsku, Kostarice nebo 
Ekvádoru.

vyšší úroveň 
Již zA � týdnů 
EF poskytuje kurzy pro studen-
ty starší 16 let, pro pracující i ne-
zaměstnané, pro začátečníky i po-
kročilé. Typ, délku či intenzitu 
EF kurzu si zvolte sami podle va-
šich zájmů, nebo si on-line otes-
tujte své znalosti a EF zaměstnanci 
vám ušijí kurz na míru. EF Vám 
zaručuje nejenom učení, které vás 
bude bavit, ale také vám garantuje 

pokrok. Zúčastněte se všech vy-
učovacích hodin, přemýšlejte nad 
vším, co jste v hodinách probírali, 
plňte své úkoly, potkávejte se s ka-
marády a za 6 týdnů zákonitě po-
stoupíte o jednu jazykovou úroveň 
výš. Kde se bere tahle sebejistota? 

kombinAce technologií 
A osobního přístupu
Za 40letou historii jazykového 
vzdělávání vyvinuli přední od-
borníci a pedagogové EF jedi-
nečnou moderní učební metodu 
EF Efekta™ System. Tato metoda 
kombinuje ověřené pedagogické 
postupy s nejmodernějšími inter-
aktivními technologiemi. Efek-
ta ™ System vám nabízí vlastní 
EF učebnice, knihy a audio CD, 
nebo EF Efekta PodMovies, kte-
ré si stáhnete do svého iPODu 
a můžete studovat naprosto kde-
koliv. Speciálně vyškolení a zku-
šení učitelé vám navíc pomohou 
zapracovat na Vašich silných i sla-
bých stránkách. Už věříte?

mluvením k úspěchu
V EF kurzech vás nikdo nebude 
okřikovat nebo napomínat, ať jste 
zticha. Spíše naopak. Princip EF 
jazykového vzdělávání je založen 
hlavně na komunikaci – diskutuj-
te, argumentujte, oponujte, uva-
žujte nahlas a raďte si navzájem. 
Zkrátka – mluvte se svými lek-
tory, mluvte s kamarády, mluvte 
často, klidně pořád, hlavně že to 
bude v cizím jazyce. 

procházkA  
po mAnhAttAnu vás učí 
Všechny EF školy mají koordi-
nátory mimoškolních aktivit, 
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AKCE do 15. května 2009 za 249 Kč!
www.cDstudent.cz
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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.té-
mata.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.

Do.nultých.ročníků.se.hlásí.studenti,.kteří.nebyli.přijati.na.vysokou.školu.nebo.studenti.čtvrtých.(třetích).ročníků,.případně.lidé.z.praxe,.
kteří.se.chtějí.vrátit.na.vysokou..Každý.rok.stoupá.počet.maturantů,.kteří.se.nepřipravují.na.přijímací.zkoušky.pouze.z.učebnic,.ale.vzdě-
lávají.se.v.kurzech.na.přijímací.zkoušky.pod.odborným.dohledem.lektorů..Absolventi.kurzů.mají.třikrát.větší.úspěšnost.u.přijímacích.zkou-
šek.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.2009.do.května.2010..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..Možnost.kombinovat.přípravné.kurzy.s.pomaturitním.jazykovým.studiem.se.statutem.studenta.

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

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.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !  ROZHODNĚTE VČAS O SVÉ PŘÍPRAVĚ NA STUDIUM

Kam po škole: do nultého ročníku
pracOVní příležitOstipracOVní příležitOsti�2






