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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 proto jsme připravili časopis, který Vám pomůže zorientovat se  
v možnostech, kam dál po škole. V první části časopisu jsme shrnuli 
všechny základní rady a doporučení pro úspěšné hledání práce. Dále 
Vás seznámíme s vysokými školami, které ještě stále přijímají nové 
přihlášky – v podrobných prezentacích se Vám zde představí přes 26 
soukromých a 7 veřejných 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 odborných 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 zahraničí, zajímavou cestu... Kdybyste náhodou u přijímacích 
zkoušek neuspěli, můžete například nastoupit na jazykový pomatu-
ritní kurz se statutem studenta, který lze kombinovat s nultým roč-
níkem, 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 
zaměřené na výběr vysokých škol a alternativ kam po maturitě. 
Všechna čísla časopisu si můžete stáhnout online na  
www.kampomaturite.cz/casopis-kam-po-maturite/.
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„Úřad práce vám poradí s rekvalifikací, nabídne volná místa v ČR i v rámci Evropské unie, zařídí příspěvek 
na podnikání! Napište si na callcentrum@mpsv.cz.“

1. VEŘEjNé VYSOKé šKOLY A UNIVERZITY

  Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lepší uplatnění, vyšší 
výdělky a nejmenší riziko nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi 
bakalářským a magisterským studiem. Na západě rozšířenější 
bakalářské studium poskytuje výhodu v kratší době studia, je 
ukončené vysokoškolským titulem. Po jeho absolvování máte možnost 
změnit obor, fakultu nebo i školu pro případné navazující magister-
ské studium. Dlouhé prázdniny, studentský život a šest let studia bez 
školného.

 Několik let intenzivního studia, obtížné zkouškové období, 
výdaje za studijní materiály a omezené možnosti výdělku. U velkých 
oborů budete studovat ve velkých skupinách a při zápisu na některé 
žádané předměty svádíte souboje s ostatními. 

2. SOUKROmé VYSOKé šKOLY

  Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivní obory, možnost 
dokončit studium i v zahraničí. Kvalitní soukromé školy nabízejí vyšší 
standard vyučování a modernější učebny v porovnání s průměrem 
veřejných škol. Některé soukromé školy vyučují v cizím jazyce 
(většinou v angličtině) a získaný titul uznávají partnerské zahraniční 
univerzity. U většiny škol nejsou přijímací zkoušky příliš obtížné, 
nebo nejsou vůbec. V ročníku jsou menší skupiny studentů. Soukromé 
vysoké školy se snaží propojit výuku s praxí, nebo jsou přímo založeny 
firmami, které potřebují vychovat dostatek odborníků v oboru.

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

3. VYšší ODBORNé šKOLY 

  Velká nabídka vyšších odborných škol, které poskytují prak-
tické vzdělání a zajímavé studijní obory. Snazší přijímací řízení než 
u VŠ. Přihlášky můžete podávat do konce dubna, ale lze se na ně do-
stat ještě v 2. a 3. kole přijímacího řízení (červenec - srpen). Velkou 
výhodou „vošek“ je praxe jako součást studia. Po absolutoriu získáte 
titul diplomovaný specialista (DiS). Nově můžete u některých „vošek“ 
pokračovat v bakalářském studiu.

 Horší renomé než vysoké školy, vzdělání je nižší než 
vysokoškolské. Titul Dis je málo známý.

Po škole je student jako na rozcestí
Chtěli bychom vás seznámit se všemi možnostmi 
„pomaturitního“ vývoje a pomoci vám situaci trochu 
zpřehlednit. Projdeme s vámi nabízené alternativy, 
upozorníme vás na jejich přednosti a možná úskalí. 
Vaší (ne-)výhodou je opravdu široký a pestrý výběr 
možností uplatnění po maturitě.

4. POmATURITNí jAZYKOVé KURZY

  Naučíte se jeden nebo i dva světové jazyky. Na závěr studia 
můžete složit mezinárodní jazykové zkoušky, nebo státní jazykovou 
zkoušku. Do jednoho roku po maturitě zůstává studentům pomatu-
ritních jazykových kurzů status studenta a stát za ně platí zdravotní 
a sociální pojištění. Kurzy zaberou většinou  jen dvacet hodin týdně. 
Studovat můžete i v odpoledních hodinách po práci. 

 Věnujete se jen studiu jazyků. Cena kurzu je přes 25 000 Kč.

5.  NULTé ROčNíKY, POmATURITNí  
A REKVALIfIKAčNí KURZY

  Výborná příprava na přijímací zkoušky. Získáte nové odborné 
vědomosti, blíže poznáte zvolený studijní obor a budete se moci ro-
zhodnout, jestli jej na dané škole opravdu chcete studovat. Vysoké školy, 
které otevírají své nulté ročníky, nabízejí možnost požádat po úspěšných 
přijímačkách o uznání zkoušek složených v “nulťáku”. Nejširší nabídku 
nultých ročníků nabízejí vzdělávací agentury. Na závěr kurzu ob-
vykle obdržíte certifikát o jeho absolvování, který vám může pomoci 
u přijímacích zkoušek. Lze kombinovat se studiem cizích jazyků. 

 Otevírá je pouze málo škol a jsou vždy placené.

6. STUDIUm V ZAhRANIčí

  Po vstupu do EU platí pro Čechy stejné podmínky na evrop-
ských vysokých školách jako pro domácí studenty. K přijetí potřebujete 
složit přijímací zkoušky, případně uhradit školné. Některé státy mají 
studium bezplatné, např. Německo a Rakousko. Výborně se naučíte 
cizí jazyk, získáte zahraniční zkušenosti a budete na trhu práce něčím 
výjimeční. Většina studentů jede studovat do zahraničí až z české 
vysoké školy v rámci projektu Erasmus.

 Vyšší životní náklady. Na prestižních školách se platí deseti- až 
statisícové školné. Zahraniční univerzita není zárukou kvality, je nutné 
si školu předem pořádně prověřit. Odloučení od rodiny a kamarádů. 
Dlouhodobé zařizování a shánění informací.

7.  PRÁCE V ZAhRANIčí (AU-PAIR,  
wORK AND TRAVEL, jINé)

  Naučíte se cizí jazyk. Kromě tradičních au-pair můžete dnes 
v cizině pracovat i v mnoha jiných profesích. V rámci EU můžete 
legálně pracovat např. ve Velké Británii, Irsku a Švédsku. Zajíma-
vou příležitostí jsou různé charitativní organizace, zájemci většinou 
pracují pouze za ubytování a stravu. 

 Většinou máte tolik práce, že se nestíháte připravovat na další 
přijímačky. Málokdy si přivezete nějaké větší peníze, protože je utratíte 
za cestování nebo za vyšší životní náklady. Silná koruna snižuje váš 
skutečný příjem.

8. NASTOUPIT DO PRÁCE

  Vyděláváte peníze, získáváte zkušenosti, praxi a kontakty. 
Jste nezávislí na rodičích. Využijete velké poptávky po zaměstnacích 
(obzvláště řemeslnících, technicích a IT).

 Hůře se vrátíte ke studiu. Bez vzdělání jsou vaše možnosti 
v kariéře omezené.

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

AbsolVenti středníCh 
škol nA trhu PráCe
Absolventi středních škol se po úspěšném ukon-
čení studia a složení závěrečných zkoušek (matu-
rita, výuční listy) dostávají na trh práce přes své 
odhodlání často nepřipraveni na hledání práce. 

Výhody A neVýhody  
AbsolVentA nA trhu PráCe
Absolvent střední školy je většinou velmi 
ambiciózní a má velkou chuť dokázat, že se 
firmám vyplatí jej zaměstnat a platit mu za 
jeho práci odpovídající mzdu. Absolventi 
jsou většinou velmi dobře teoreticky připra-
veni a vzděláni v odpovídajícím oboru studia, 
znají současné trendy, velmi dobře zacházejí 
s internetem a obecně s výpočetní techni-
kou a moderními technologiemi. Jazyková 
příprava je také většinou na lepší úrovni než 
u starší generace. Také si dnešní absolven-

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.

ti začínají zvykat, že se musí občas za prací 
stěhovat a dojíždět. Velkou výhodou absol-
ventů je jejich menší finanční náročnost pro 
zaměstnavatele. 
Praxe a praktické znalosti jsou největší 
nevýhodou absolventa zejména střední ško-
ly. Praxe je většinou velmi sporadická a často 
jde o praxi, která nesouvisí s budoucím smě-
rem pracovního uplatnění a pracovní kariéry. 
Přesto většina podniků si raději vychovává 
své pracovníky a zaškoluje si je do své orga-
nizační a pracovní struktury. Proto absolvent 
může nahradit nedostatek praxe svým úsilím 
a ochotou učit se novým pracovním doved-
nostem.

rAdy Pro hledání PráCe
Volba kariéry je jednou z nejdůležitějších 
věcí při rozhodování o pracovním uplatnění 
a zahrnuje 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 chce-
te dělat. Co vás baví, co vás naopak nebaví. 
Popřemýšlejte, jaké pracovní pozice a obory 
jsou pro vás atraktivní. Zda máte předpoklady 
pro výkon práce v tomto oboru. Život samo-
zřejmě přináší různé možnosti a varianty, ale 
je důležité si rozmyslet, co vlastně chci dělat 
a také proč. Pokud si uděláte tuto analýzu, tak 
získáte argumenty pro jednání s potenciálními 
zaměstnavateli, které mohou hovořit ve Váš 
prospěch. Tip pro vás! Používejte léty prově-
řenou metodu plus / mínus. Na papír si napiš-
te obor, který chcete dělat a na jednu stranu 
napište všechny výhody daného oboru a na 
druhou stranu všechny nevýhody. Lze později 
použít i na posouzení zaměstnavatelů.

„Podrobné návody „Jak se dostat na právnickou, ekonomickou, lékařskou či filozofickou fakultu“ jsem 
našel na www.casopis.KamPoMaturite.cz!“
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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 
počet (každý rok kolem 100 000) a atraktiv-
ních pracovních míst je málo. S konkuren-
cí kolegů je třeba bojovat aktivitou na trhu 
práce. Hledejte aktuální pracovní místa, kon-
taktujte i zaměstnavatele a personální agen-
tury, kteří nenabízejí momentálně pozice 
pro absolventy. Pokud o Vás nikdo neví, tak 
Vám nikdo práci nenabídne. Tím, že proje-
víte zájem, nikoho neobtěžujete, ale naopak 
dáváte příležitost a možná i ulehčíte někte-
rým 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 chtě-
li pracovat, aniž byste reagovali na konkrétní 
inzerát. 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 upravte 
podle požadavků nebo podle oboru a činnosti 
společnosti, uvádějte pracovní i jiné aktivi-
ty, které by mohli být výhodou pro pracovní 
uplatnění Vás absolventa ve té či oné konkrét-
ní společnosti. 

„Prý soutěží někdo z Vaší školy na www.MissMaturita.cz? Asi někdo ze 180 nejkrásnějších maturantek  
a maturantů, kteří se již přihlásili!“ 
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!
zeč hlásí. Třetí skupinou je praxe, tzn. pracov-
ní zkušenosti opět v chronologickém sledu, 
název firmy, od - do, pozice a upřesnění nápl-
ně práce (7-10 slov). Čtvrtou skupinou jsou 
další dovednosti, kde jsou uvedeny znalosti 
jazyků, 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 kvalifika-
ci v očích personalisty. Přiložte doporučení! 
Požádejte některého z vašich bývalých profe-
sorů nebo zaměstnavatelů o poskytnutí písem-
ného zhodnocení vašich studijních výsledků, 
aktivit a přístupů.

grAfiCká úPrAVA žiVotoPisu
Grafická úprava životopisu musí podporovat 
jeho přehlednost. Nedoporučuje se u životo-
pisů používat mnoho barev a jiných efektů /
pokud se nehlásíte na místo grafika či umělce/. 
Vždy přiložte barevnou pasovou fotografii, 
která 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 strukturovanou. To 
znamená, že životopis není ve větách (Vystu-
doval 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 
sestupně nebo vzestupně nejdříve vzdělání 
a poté absolvované kurzy a školení, která jsou 
důležitá pro pracovní místo, na které se ucha-

Kde hledat práci a rady pro absolventy:

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 
(1,50 Kč/1min pevná; 

4,50 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

Maturita se blíží. Potřebujete vypracované maturitní otázky, stáhněte si je na www.kampomaturite.cz/
maturita nebo www.CDstudent.cz ! ✉

PŘíKLAD PRůVODNíhO DOPISU
Firma snů
ing. hugo Výběrový       
kariérní 1       
000 00 město      
    Datum 
Věc: přihláška do výběrového řízení

Vážený pane Výběrový,
Vážený pane řediteli, 
Vážený pane,
prosím o zařazení do výběrového řízení na pozici .............................., kterou jste zveřejnili na www.Jobs.cz 1. 4. 2010, 
přikládám svůj životopis.
Děkuji a budu se těšit,
Johny Uchazeč (vlastnoruční podpis)

johny Uchazeč
Doma 1
000 00 Obec
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Připravte se na poslední chvíli na přijímací zkoušky www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-vs !  

pracOVní příležitOsti �

Absolventi 
nastupující 
do praxe
Při desetiprocentní nezaměstnanosti a ekonomické 
krizi musí absolventi vědět, kde chtějí pracovat, proč by 
je tam měli vzít, dobře se prezentovat a své zkušenosti 
úspěšně prodat. Vše začíná správně napsaným 
životopisem (dále jen CV) a průvodním dopisem.

Než zde uvedeme ukázkový životopis, upozorníme vás na co si dát 
pozor. Nikoho asi nepřekvapí, že budete mít nedostatek pracovních 
zkušeností. Pokud máte alespoň nějaké, uveďte je všechny a u každé 
zmiňte, co jste se naučili, v čem jste se osvědčili, jaké dobré vlast-
nosti jste v praxi využili. Zaměstnavatele zajímají jakékoliv pracov-
ní zkušenosti, které jste stačili nabýt, protože prokazujete kladný 
vztah k práci. Pozor – pracovní praxe nemusí být jen práce za pení-
ze, ale i dobrovolná práce nebo výpomoc u rodičů v krámě. Pokud 
vám chybí pracovní praxe, napište o svých zájmech a schopnostech, 
které můžete v životopise formulovat do osobního prohlášení. Váš 
budoucí zaměstnavatel si musí udělat o vás jasný obrázek. Zamyslete 
se a napište si všechny své pozitivní vlastnosti a silné stránky, pak 
stručně naformulujte Profil osobnosti a Pracovní cíl, který uvedete 
na začátek svého CV.

Kvalifikace bude v životopise čerstvého absolventa hrát důležitější část 
CV. Popište svou školní kariéru, rozepište se o absolvovaných kurzech, 
jazykových schopnostech, počítačové gramotnosti. Zamyslete se, zda vaše 
znalosti či vystudovaný obor mají blízký vztah k práci o niž se ucházíte.

Úspěchy zažil každý z nás, nyní je třeba vybrat ty, které vás ukáží jako 
zodpovědného a spolehlivého člověka, který má i jiné zkušenosti než 
ty ze školy.

?

ZDE jE SLíBENÝ VZOR 
žIVOTOPISU:

žIVOTOPIS

šImON mACEK
Rudá 27, 193 45 Řež
Tel.: +420 777 777 888
E–mail: max@kampomaturite.cz
Datum a místo narození: 15. ledna 1993, Most

PROfIL OSOBNOSTI
Pracovitý a spolehlivý absolvent gymnázia se 
smyslem pro obchod a schopností pracovat v týmu 
i samostatně. Pracoval v rodinné firmě na marketingu 
a budování elektronického obchodu. Pochopil 
význam přesného plnění příkazů a naučil se správně 
řešit každodenní problémy spojené s obchodem 
a chodem firmy.

PRACOVNí CíL
Vzhledem k hlubokému zájmu o prodej, obchod 
a marketing by rád našel místo, které mu umožní 
zkušenosti z maloobchodu více rozvinout.   
PRAxE
2007 – součastnost – Novák a syn, s.r.o. – zajišťování 
marketingových aktivit pro propagaci produktu, 
komunikace s dodavateli, tvorba firemních 
internetových stránek
2004 – 2007 – vedoucí na dětském táboře Junák 
– propagace tábora, příprava programu, komunikace 
s rodiči a ostatními vedoucími

VZDĚLÁNí
2004 – 2010 – Gymnázium Rybníček
Zakončeno maturitní zkouškou z angličtiny, 
matematiky, češtiny a základů výpočetní techniky.

jAZYKOVé ZNALOSTI
Angličtina – plynně
Němčina – středně pokročilá znalost
Jazykové zkoušky: Certificate in Advanced English 
– hodnocení A, TOEFL

PRÁCE S POčíTAčEm
Word, Excel, Access, Outlook, HTML, PHP

OSTATNí KURZY A DOVEDNOSTI
Time management, vedení týmu, prodejní 
dovednosti, prodej po telefonu. 
Řidičský průkaz skupiny B

ZÁjmY
Cestování, počítače, hudba, cyklistika, fotografování, 
fotbal.
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Založte si vlastní studentské stránky, sdílejte fotky, taháky, články na www.SkolniStranky.cz ! 

www.MissMaturita.cz 
dospěla do finále!
tento školní rok 200�/2010 jste podruhé volili nejhezčí maturantku a maturan-
ta. do soutěže se přihlásilo přes sedmdesát maturantek a maturantů. Celkem 
se podívalo na missmaturita.cz přes 2� 000 studentů, navštívili tak na �00 000 
stránek.

Do finále jste vybrali opravdu deset nejhezčích maturantek a deset atraktivních maturantů,  kteří 
spolu svedli těžký souboj o titul Miss a Mister Maturita 2010. Letošní nejhezčí maturantkou se stala 
krásná holka – podívejte se sami www.missmaturita.cz/finalistky. Z jejích fotek lze poznat, že se 
modelingem zabývá a určitě v něm ještě bude úspěšná. Věřme, že jí titul Miss Maturita 2010 pomůže 
v další kariéře. Navíc získává hodnotné ceny, jako Ipod od Applu, přípravný kurz, tričko Kuksu, 
učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám atd. Navíc vyhrávají i její spolužáci, kteří dostanou 
multimediální CDstudent a 5% slevu na přípravné kurzy. Gratulujeme. Všechny krásné maturantky  
a maturanty najdete na www.missmaturita.cz.

pODíVeJte se na 
neJhezčí hOlky 
střeDních škOl 

za rOk 2009 a 2010!

Klára Rouzková

Zuzana Radičová 

Aneta 
Zelena

Zuzana 
Závěšická

Barbora 
Dlouhá
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Nejpodrobnější adresáře škol najdte na www.VysokeSkoly.com, www.VyssiOdborneSkoly.com 
a www.JazykoveSkoly.com ! 

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

o maturitě se říká, že je zkouškou dospělosti. něco 
pravdy na tom asi bude, protože kromě prověření vašich 
školních vědomostí se zároveň ukáže, jestli se dokážete 
samostatně naučit velký objem látky a zvládnout psy-
chický nápor, který s sebou maturita přináší. stres si 
vytváříte jednak sami (třeba tím, že nestíháte opakovat, 
jak jste si předsevzali), jednak k němu přispívají otázky 
od kamarádů a členů rodiny typu: „učíš se?“, „už máš 
vypracované všechny otázky?“, „uděláš to vůbec?“...  
A do toho se máte učit!

Nakupte si včas vypracované maturitní otázky, zvolte si vhodně maturit-
ní předměty, případně začněte chodit na kurzy, doučování v předmětech, 
které vám tolik nejdou, přesto z nich budete maturovat, případně dělat 
z nich příjímací zkoušky.

tAdy Je několik rAd Pro úsPěšné ZVládnutí mAtu-
rity beZ Velkého stresu:

1 Můžete-li si vybrat, maturujte z předmětů, které vám jdou a baví vás

2 Maturitní předměty si zvolte i v posledním ročníku střední školy

3  Maturitní předměty volte i podle předmětů, které budou u vašich 
přijímacích zkoušek na VŠ

4  Domluvte se s kamarády na společné přípravě či vypracování ma-
turitních okruhů

5  Nakupte si již zpracované a knižně vydané maturitní okruhy

6  Poraďte se se staršími spolužáky a kamarády, kteří už to mají za sebou

7  Přiměřeně komunikujte (nepodlézejte, ale ani neprovokujte) s učitelem, 
kterého budete mít u maturity

8  Udělejte si svůj vlastní studijní plán (rozvrhněte si termíny pro opako-
vání), který zkuste dodržovat. Nepřeceňujte se, nechte si dostatek času.

9  Učte se jazyky (v zahraničí, na kurzech, doučování, intenzivnější 
přípravou) – jsou povinné u maturity a většinou i přijímacích 
zkoušek

10  Pamatujte, že svaťák není zase tak dlouhý. Málokdo se dokáže 
efektivně učit více než 8-9 hodin denně. Začněte s přípravou asi 
3 týdny předem!

11  Během přípravy nezapomínejte na relaxaci, jděte si zasportovat, 
do kina, a neseďte jen nad učením.

Poznámka na závěr: každý, kdo udělá maturitu, časem zjistí, že se to-
lik nestalo a že ty nejtěžší zkoušky má ještě před sebou. Jsou to třeba 
přijímací zkoušky, které vyžadují často větší přípravu a úsilí než maturi-
ta, a pak zkoušky na vysoké škole, kde objem učiva bývá mnohonásobně 
větší. Maturita je však první velkou zkouškou v životě a pocit z nezná-
mého vyvolává napětí.

Jak udělat maturitu
11 rad jak zvládnout maturitu v pohodě!

školnístránky.cz – to není pouze katalog 
základních a střední škol. Je to také místo kam 
můžeš  přispívat i ty, žák či student základní nebo 
střední školy! můžeš vkládat vzkazy, fotky, mít 
svůj vlastní studentský profil, psát blog a spoustu 
dalšího. zaregistruj 
se a připoj se ke své 
škole i na internetu!

redakce.indd   11 26.3.2010   13:07:46
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Veřejné vysoké školy mají jednu velkou výhodu, nemusíte za ně pla-
tit školné. Většina veřejných vysokých škol uzavírá možnost přihlášek 
koncem února. Naštěstí už některé veřejné vysoké školy pochopily, že 
se studenti rozhodují později a začaly prodlužovat termíny přihlášek. 
Představíme Vám zde hned několik veřejných vysokých škol, kde se 
můžete dodatečně přihlásit. Ostatní školy s pozdějšími termíny přihlá-
šení najdete na www.KamPoMaturite.cz. Podrobný přehled veřejných 
vysokých škol najdete na www.VysokeSkoly.com.

Proč studovat na veřejných 
vysokých školách a univerzitách
výhody: 
Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lepší uplatnění, vyšší výdělky 
a nejmenší riziko nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi bakalářským 
a magisterským studiem. Rozšířenější bakalářské studium poskytuje 
výhodu kratšího tříletého studia, je ukončené vysokoškolským titulem 
Bc. Po jeho absolvování máte možnost změnit obor, fakultu nebo i ško-
lu pro případné navazující magisterské studium. Dlouhé prázdniny, 
studentský život a šest let studia bez školného. 

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

kam po škole: 
    na veřejnou vysokou!

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 24. května do pátku 28. května 
2010. 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/.

Technická Univerzita v liberci – fakUlTa sTrojní

Adresa: 
Studentská 2,
461 17 Liberec

Telefon:
485 353 716

studijní oddělení
 E-mail:  

jaroslava.krejcova@tul.cz

www.fs.tul.cz

Fakulta strojní je nejstarší fakultou technické univerzity v liberci. od roku 1953 ji absolvovalo 
více než osm tisíc absolventů, kteří patří na trhu práce k úspěšným. nabízí studium 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na jedenácti katedrách.
Fakulta strojní nabízí prezenční i kombinovanou formu studia.

tříletý bakalářský studijní Program s obory:
materiály a technologie (se zaměřením na materiálové 
inženýrství, obrábění a montáž, strojírenskou metalurgii, 
tváření kovů a plastů),
stroje a zařízení (se zaměřením na dopravní stroje  
a zařízení, energetické stroje a zařízení, sklářské stroje, 
stavbu strojů),
výrobní systémy (se zaměřením na inženýrskou 
informatiku, řízení výroby, výrobní systémy).
tříletý navazující magisterský studijní 
Program s obory:
aplikovaná mechanika (se zaměřením na inženýrskou 
mechaniku, mechaniku tekutin a termodynamiku),
automatizované systémy řízení ve strojírenství  
(se zaměřením na automatizaci inženýrských prací, 
automatické řízení technologických procesů),
konstrukce strojů a zařízení (se zaměřením na kolové 

dopravní a manipulační stroje, obráběcí a montážní stroje, 
pístové spalovací motory, sklářské a keramické stroje, 
tepelnou techniku a textilní stroje),
strojírenská technologie (se zaměřením na materiálové 
inženýrství, obrábění a montáž, strojírenskou metalurgii, 
tváření kovů a plastů),
výrobní systémy (se zaměřením na pružné výrobní 
systémy pro strojírenskou výrobu).
dvouletý navazující magisterský studijní 
Program s oborem inovační inženýrství.

doktorské studijní Programy:
strojní inženýrství (s obory aplikovaná mechanika, 
výrobní systémy a procesy, materiálové inženýrství),
stroje a zařízení (s oborem konstrukce strojů a zařízení),
strojírenská technologie (s oborem strojírenská 
technologie).

Univerzita J. e. PUrkyně 
v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 475 282 111 www.ujep.cz

  Fakulta pedagogická  viz str. 17 Ústí nad Labem 475 283 163 www.pf.ujep.cz
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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:  
PFstudium@ujep.cz 

www.pf.ujep.cz

Pedagogická fakulta univerzity jana evangelisty Purkyně v Ústí nad labem je již přes padesát 
let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást 
univerzity byla před osmnácti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout 
několika dalším fakultám, 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 více než 4000 studentů. Jejich profesní přípravu zajišťuje 11 kateder,  
4 centra a 1 oddělení. 

● Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika 
desítek multimediálních tabulí. K výuce je v současné době k dispozici také nově zrekonstruovaná aula, zcela  
nová keramická dílna, nahrávací studio a wi-fi internet. Studentům je dále k dispozici nemalý počet stipendií. 

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

Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická

nabízíme také:
•  možnost studia v zahraničí,

•  možnost získání některého ze široké 
škály stipendií,

•  dostatečnou kapacitu ubytování  
na kolejích VUT v Brně,

•  pro většinu z Vás přijetí bez přijímacích 
zkoušek, 

•  výuku ve zcela novém komplexu 
moderně vybavených laboratoří,

•  nová podoba kombinovaného studia, 
vstřícná studiu při zaměstnání.

obory tříletého 
bakalářského studia:
•  Chemie, technologie 

a vlastnosti materiálů, 

•  Chemie a technologie 
ochrany životního 
prostředí,

•  Spotřební chemie, 

•  Biotechnologie, 

•  Potravinářská chemie,

•  Krizové řízení a ochrana 
obyvatelstva.

nejen chemii! s námi můžete studovat to, co vás zajímá! 
Volitelnými předměty značně přesahujeme nabídku studia chemie (potraviny, mikrobiologie, molekulární genetika, 
kosmetika, ochrana životního prostředí, koloristika a kolorimetrie, fotografické procesy, polygrafie, moderní materiály 
a technologie jejich výroby, elektrotechnika a měřicí technika, technické kreslení a pod.) Stačí si jen vybrat!

Adresa:
Purkyňova 464/118

612 00 Brno

Telefon: 541 149 357-9

E-mail: studijni@fch.vutbr.cz

www.fch.vutbr.cz

 Vysoká škola báňská – TU ostrava – fakulta strojní

Adresa: 
17. listopadu 15/2172,

708 33 Ostrava – Poruba
El. přihl.: ANO 

Telefon: 
597 323 112 
(3108, 3107)

E-mail:  
vladimira.siroka@vsb.cz

www.fs.vsb.cz

rozhodli jste se pokračovat ve studiu na vysoké škole?
spojte svou budoucnost se strojními obory!

bakalářský studijní program „strojírenství“
• aplikovaná mechanika
• aplikovaná informatika a řízení
• dopravní stroje a manipulace s materiálem
• dopravní technika
• technologie dopravy
• hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
• konstrukce strojů a zařízení
• Provoz a řízení v energetice
• robotika 
• strojírenská technologie
• Průmyslové inženýrství
• technická diagnostika
• technika tvorby a ochrany životního prostředí 

Přijímací zkouška je písemná, a to z matematiky, pokud není děkanem fakulty prominuta. 
Okruhy příkladů k přijímací zkoušce z matematiky jsou zveřejněny na webovém portálu fakulty a budou také uchazečům 
zaslány spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce. Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo je 30. 4. 2010.

bakalářský studijní program 
„technologie letecké dopravy“
• technologie letecké dopravy 
• technologie provozu letecké techniky 
• technologie údržby letecké techniky

Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2010 (1. kolo) a do 15. 8. 2010 (2. kolo)
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akce do 15. května 2010
za 249 kč!

www.cDstudent.cz

1. Zjistěte si všechny dostupné informace 
o přijímacím řízení: jeho strukturu, organi-
zaci, atmosféru; bodování přijímacího testu, 
možnost získání bonusových bodů např. za 
maturitu s vyznamenáním, státnice z  cizích 
jazyků, praxi. Podrobně si přečtěte pokyny 
děkana k přijímacím zkouškám!

2. Sežeňte si přijímací testy z minulých let: něk-
teré 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 přijí-
macích zkouškách byli. Rovněž si vyměňujte 
informace 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 nezname-
ná ztracený rok, protože ho můžete využít 
k pomaturitnímu, zahraničnímu, jazykové-
mu studiu nebo praxi.

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

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

6. Připravte se na nejkritičtější den před přijí-
mací 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 
využil 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 
řízení. Bez vědomostí se však neobejdete, proto doporučujeme důkladnou přípravu. 
Následujících 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/
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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

studujte na Fbi – PersPektivní FakultĚ s vysokou 
uPlatnitelností absolventŮ v PraXi

Fakulta bezpečnostního inženýrství  nabízí studium unikátních  
civilních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu.

Pro akademický rok 2010/2011 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

uplatnění absolventů
Hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy  
a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce  
i ve sféře soukromého podnikání.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na www stránkách 
univerzity nebo na platném formuláři SEVT do 30. 4. 2010.
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Soukromé vysoké školy (SVŠ) se v ČR rychle rozšířily (zatím jich 
je 50) a dokonce již dvě SVŠ získaly statut univerzity (Metropolit-
ní univerzita a Univerzita J. A. Komenského). Největší výhodou 
SVŠ je jejich aktivní přístup ke studentům, kdy se jim snaží uleh-
čit 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 odborníky. Podrobný přehled SVŠ najdete na 
www.VysokeSkoly.com.

Proč studovat na soukromé 
vysoké škole

vÝHody: 
Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivní obory, možnost dokončit 
studium i v zahraničí. Kvalitní soukromé školy nabízejí vyšší standard 
vyučování a modernější učebny v porovnání s průměrem veřejných 
škol. Některé soukromé školy vyučují v cizím jazyce (většinou v anglič-
tině) a získaný titul uznávají partnerské zahraniční univerzity. U většiny 
škol nejsou přijímací zkoušky příliš obtížné, nebo nejsou vůbec. V roč-
níku jsou menší skupiny studentů. Soukromé vysoké školy se snaží pro-
pojit výuku s praxí, nebo jsou přímo založeny firmami, které potřebují 
vychovat dostatek odborníků v oboru. 

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

kam po škole: 
       na soukromou vysokou!

Academia Rerum Civilium 
- VŠ politických a společens. věd Viz stR. 24

Kolín 321 734 711 www.vspsv.cz

B. i. B. s., a. s. 
Brno international Business school Viz stR. 19

Brno 545 242 583 www.bibs.cz

Bankovní institut vysoká škola a.s. 
Viz stR. 17

Praha 7 233 074 547 www.bivs.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 
Viz stR. 21

Praha 10 274 815 044 www.mup.cz

University of New York in Prague, s.r.o. 
Viz stR. 25

Praha 2 224 221 281 www.unyp.cz

Univerzita Jana Amose Komenského, s. r. o. 
Viz stR. 43

Praha 3 267 199 012 www.vsjak.cz

Unicorn College, s.r.o. 
Viz stR. 2

Praha 3 271 097 111 www.unicorncollege.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů 
 Viz stR. 20

Praha 5 241 482 427 www.vip-vs.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 
Viz stR. 23

Praha 5 251 512 231 www.vsmie.cz
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  Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Adresa: 
Campus Park Stodůlky

Nárožní 2600/9, 
158 00  Praha 5

Elektronická přihláška:
http://is.bivs.cz/prihlaska

Telefon:  
infolinka: 251 114 555

Bakalářské obory (titul Bc.):
•  Ekonomika a management malého a středního podnikání
•  Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb
•  Právní administrativa v podnikatelské sféře
•  Bankovní management (vyučujeme v českém, anglickém  

a ruském jazyce)* 

•  Pojišťovnictví
•  Oceňování majetku
•  Informační technologie
•  Veřejná správa a EU   

dny otevřených dveří v roce 2010: 
14. dubna, 12. května, 23. června (pouze v Praze), 18. srpna

termíny pro podání přihlášek: 
1. kolo přijímacího řízení: 31. května 2010
2. kolo přijímacího řízení: 31. srpna 2010

* Anglicky a rusky vyučované obory jsou otevírány pouze v Praze

navazující magisterské  
obory (titul Ing.): 
•  Finance 
•  Informační technologie a management

Pro absolventy oboru Právní 
administrativa v podnikatelské sféře 
zprostředkováváme studium v oboru  
Právo na Fakultě práva Janka Jesénského 
vysoké školy v sládkovičove.

www.bivs.cz

  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:  
272 773 045

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

www.literarniakademie.cz

elektronická přihláška: ANO

obory studia: Bakalářské

• Dny otevřených dveří: 8. dubna 2010 a 13. května 2010. 
• 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

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

 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Adresa: 
Pilská 9, 198 00  Praha,  

14 – Hostavice

Telefon: 
 281 932 013,  
731 411 370 

Fax. 281 930 154

E-mail: infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete na www.palestra.cz

studIJní oBory:
• sportovní a kondiční specialista
• sportovní a volnočasový pedagog
Forma a délka studia: prezenční, kombinovaná – 3 roky
Forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná 
zkouška, Bc.
Školné: 29 000,- Kč/ semestr
Termíny přijímacího řízení:  23. 4., 28. 5., 16. 7.,  

27. 8. 2010 (10 -15 hod.)
Dny otevřených dveří: 28. 5. 2010 (10 -15 hod.)

kurzy celožIvotníHo vzdělávání 
studIJní oBory:
• Instruktor sportovních aktivit
• manažer wellness centra
• Wellness practic
Forma a délka studia: kombinovaná – 2 roky 
Forma ukončení studia: získání Osvědčení 
o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
Následně je možné nastoupit do 3. ročníku 
vysokoškolského studia a získat titul Bc. 
Školné:  36 000,- Kč/ rok (Instruktor sportovních 

aktivit, Manažer wellness centra) 
37 500,- Kč/ rok (Wellness practic)

Dny otevřených dveří:  14. 5. 2010  
a 18. 6. 2010 (9 - 15 hod.)

rekvalIFIkační kurzy a semInáře:
• sportovní masér
• cvičitel zdravotní tv a další
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 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

Telefon: 
KLA 312 663 822 
PHA 242 483 841 
KV 733 765 498

E-mail: 
studijni@svikladno.cz  

studijni.praha@svikladno.cz
studijni.kv@svikladno.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)

 

  

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. 

Vysoká škola osobností
oBory studIa

Název oboru Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk

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

veřejná správa (mgr.) magisterské 4 semestry  prezenční / kombinovaná Český

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

Politologie (mgr.) magisterské 4 semestry  prezenční / kombinovaná Český

•  studium atraktivních společenskovědních oborů s širokým uplatněním

•  Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy

•  Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí

•   renomovaný pedagogický sbor v čele s Prof. miroslavem novákem, Prof. dušanem 
Hendrychem a Prof. Josefem šímou

•  moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže

šIroké uPlatnění:
management veřejné správy, management domácích, evropských  
a mezinárodních politických a společenských organizací, think tanky,  
nadace, nGos, politické poradenství, média, diplomacie.

Dny otevřených dveří: 7. dubna, 5. května a 9. června 2010, vždy v 16.00 hodin.  
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. 
všechny nabízené obory můžete studovat také v českém krumlově 
krumlov@vsci.cz, tel.: 774 427 401.
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www.akcentcollege.cz

Zajímáte se o jazyky?

Chtěli byste učit angličtinu nebo cizince češtinu?
Připravíme vás na práci lektora nebo k navazujícímu
magisterskému studiu.

Vysoká škola AKCENT College nabízí tříleté bakalářské 
studium v perspektivních oborech zaměřených na pedagogiku:

› Angličtina jako cizí jazyk
› Čeština jako cizí jazyk

Připravujeme nové obory a kombinovanou formu studia. Polská 10, Praha 2 - Vinohradywww.praguecollege.cz

Britská vysoká škola... v Praze

Přijďte se

Magisterské,

bakalářské 

s výukou v angličtině.

k nám podívat!

Mezinárodně 
uznávané tituly

a HND programy 

    „Lze m  snadno 
uspokojit – tím 
     absolutn
nejlepším.”

Buďte k  sobě nároční a  odlište se od  většiny britským vysokoškolským titulem. Britské vysokoškolské tituly a  diplomy 
BA (Hons), MSc získáte na Brno International Business School v unikátním oboru Právo a ekonomika nebo v klasickém 
Ekonomika a management.
Vystudovat u nás můžete i nejúspěšnější program MBA v ČR se zaměřením na strategické řízení, prestižní program 
pro profesionální právníky LLM nebo fi nské PhD pro podnikatele a manažery. Tituly udělí přímo britská Nottingham Trent 
University, stejně jako při studiu ve Velké Británii. Studium víkendovou formou probíhá v češtině, a to v Praze nebo v Brně.

Navštivte PREZENTACE programu MBA, LLM, PHD. MSc, BA (Hons).                                 Více na  www.bibs.cz

U te se od t ch, kte í jsou k sob  náro ní.

Winston
   Churchill

inzerce_185x130_churchil.indd   1 25.2.2010   14:50:12
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cHcete vstouPIt do světa vIP Jako kvalIFIkovaní 
odBornícI?
zvolte karIéru v dIPlomacII neBo veřeJné sPrávě na 
mezInárodní ÚrovnI!

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 a vzdelávací 
a konzultačný inštitút v Bratislave zajišťují a bakalářský a magisterský 
studijní program mezInárodní a veřeJné vztaHy v prezenční 
i kombinované formě se studijní obory:
mezInárodní vztaHy a dIPlomacIe • veřeJná sPráva • PuBlIc relatIons • mezInárodní a dIPlomatIcká studIa • evroPská studIa a veřeJná sPráva • PolItoloGIe a PolItIka v mezInárodnícH a veřeJnÝcH vztazícH“
Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy 
cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme 
studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět 
v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. rozvíjíme koncepci studijních 
plánů a metod výuky v souladu s perspektivními společenskými nároky a potřebami studentů.
Přinášíme aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k mezinárodním a veřejným 
vztahům. vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na 
vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. vytváříme 
podmínky pro profesní i osobnostní rozvoj každého studenta v mimořádně přívětivém a tvůrčím 
prostředí. máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi 
v oborech, které přednášejí. završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností 
s jedinečnými studijními programy.

  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 

navštivte  nás na 
www.vip-vs.cz
www.vip-vs.sk
nebo 
ve dnech 
otevřených dveří,
které se v r. 2010 
konají 
v pražském sídle:  
29. dubna, 
27. května, 
24. června, 
9. září
- vždy od 15 hod.

   Vysoká škola NEWTON College, Brno

Adresa: 
NEWTON College, a.s., 
třída Generála Píky 7, 

613 00 Brno

Telefon: 545 124 620

E-mail: 
studijni@newtoncollege.cz

www.newtoncollege.cz

neWton college nabízí svým studentům  vysokoškolské vzdělání v oblasti podnikání  
a managementu. Posláním neWton college je vychovávat absolventy se znalostmi  
a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe.

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.

PřIJímací řízení se skládá z přihlášení ke studiu, přijímacího rozhovoru a uzavření smlouvy o studiu. 
Přijímací rozhovor neověřuje znalosti, ale zaměřuje se na motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného 
oboru. Probíhá v termínech od března do září a účast na něm je bezplatná.

studIJní Praxe jsou nedílnou 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 praxích realizovaných 
během studia.

neWton college nabízí studentům  možnost absolvovat část 
studia na zahraničních vysokých školách.

     Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Adresa: 
Hekrova 805, 

149 00 Praha 4

Telefon:  
267 913 634

E-mail: 
viap@viap.cz

www.pvsps.cz
www.viap.cz

nabízí

v akredItovanÝcH studIJnícH ProGramecH vysokoškolskéHo studIa: 
• bakalářský a navazující magisterský program sociální politika a sociální práce
• bakalářský program jednooborové Psychologie, navazující magisterský program v přípravě
• jako první v republice otevíráme nový obor v bakalářském programu zdravotně sociální péče
Součástí všech studijních programů je sebepoznávací a sebezkušenostní výcvik, který vede k získání 
druhé odbornosti, psychoterapie!

v ProGramecH celožIvotníHo vzdělávání:
• tříleté víkendové studium psychoterapie
• psychoterapeutický výcvik
•  sPecIalIzované semInáře: • komunikační techniky a komunikační dovednosti • arteterapie • 

koučink • asertivita • mediace, facilitace • biodynamické masáže • výklad snů a imaginace • řešení 
konfliktů • fyzioterapie • práce se stresem • seberozvojové postupy • relaxační techniky • metody 
práce s lidmi atd.

více na: www. pvsps.cz • www.viap.cz

ZAL. ROKU 2001
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Dny otevřených dveří:  21. 4., 19. 5., 16. 6., 1. 9., 20. 9. 2010  

Získejte titul: • Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D. 

ŠKOLA BEZ BARIÉR – program pro studenty s tělesným postižením

s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové

Škola pro celý světŠkola pro celý svět
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice  
tel.: 274 815 044, 274 821 235, www.mup.cz, info@mup.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
•   Anglophone Studies
•   Mezinárodní obchod
•   Mezinárodní vztahy a evropská studia
•   Veřejná správa
•   International Relations and European Studies
•   Humanitní studia
•   Průmyslové vlastnictví

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
•   Mezinárodní vztahy a evropská studia
•   International Relations and European Studies
•   Mezinárodní a regionální vztahy 
    v průmyslovém vlastnictví

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
•   Anglophone Studies
•   Asijská studia a mezinárodní vztahy
•   Mezinárodní vztahy a evropská studia
•   Evropská studia a veřejná správa
•   International Relations and European Studies
•   Mezinárodní a regionální vztahy 
    v průmyslovém vlastnictví

•  Přípravné jazykové kurzy 
    na mezinárodně uznávané zkoušky

•  Kurzy češtiny pro cizince
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Dny otevřených dveří:  21. 4., 19. 5., 16. 6., 1. 9., 20. 9. 2010  

Získejte titul: • Bc. • Mgr. • PhDr. • Ph.D. 

ŠKOLA BEZ BARIÉR – program pro studenty s tělesným postižením

s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové

Škola pro celý světŠkola pro celý svět
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice  
tel.: 274 815 044, 274 821 235, www.mup.cz, info@mup.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
•   Anglophone Studies
•   Mezinárodní obchod
•   Mezinárodní vztahy a evropská studia
•   Veřejná správa
•   International Relations and European Studies
•   Humanitní studia
•   Průmyslové vlastnictví

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
•   Mezinárodní vztahy a evropská studia
•   International Relations and European Studies
•   Mezinárodní a regionální vztahy 
    v průmyslovém vlastnictví

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
•   Anglophone Studies
•   Asijská studia a mezinárodní vztahy
•   Mezinárodní vztahy a evropská studia
•   Evropská studia a veřejná správa
•   International Relations and European Studies
•   Mezinárodní a regionální vztahy 
    v průmyslovém vlastnictví

•  Přípravné jazykové kurzy 
    na mezinárodně uznávané zkoušky

•  Kurzy češtiny pro cizince
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●  Bc. ● Ing.  ● Mgr. ●  MBA ● Ph.D.

Chci být Tvá první...

...Tvá první soukromá 
ekonomická univerzita v ČR

Vysoká škola finanční a správní

Dny otevřených dveří: 
● 08. 04. ● 13. 05. ● 10. 06. ●  08. 07. ● 12. 08. 2010

Praha            Kladno            Most
tel.: 210 088 827 tel.: 312 242 187 tel.: 476 707 722

ROZHODUJETE SE O STUDIU?

 Jsme  u u c  l en :
er e i n  r c n  zice ch dn  i r zn    i e 
u l n n   l i h elnic  r n ie  ce n h  ruchu  d d el ch     
 r z  d r n ch  edi n ch re    r e in ch en ur
ide ln  r u r  l n  dni n

l   in en r  udi n  r . udiu  .
c.   rezen n  in n
c.   u   n lic  z ce 
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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 vědní obory a oblasti podnikání, 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, manažerská ekonomika a Právní specializace.
všechny tyto studijní obory se snažíme vhodně kombinovat. naším cílem je  
co nejlépe 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)

PřIJímací PoHovory:
u přijímacího pohovoru  
se zjišťuje:

•    zájem o studium
•    úroveň všeobecné  

informovanosti  
o problematice vybraného 
studijního oboru

•    kvalita komunikačních  
dovedností

zaHáJIt studIum  
můžete  Bez  
PřIJímacícH testů!

klíčová vzdělávací témata v oboru:
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 - moderní 

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

•  administrativní a prezentační systémy - využití moder-
ních administrativních a komunikačních prostředků.

ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací:
•  management Ict: zaměřeno na řízení projektů a návrh 

informačních systémů.
•  Informační technologie: zaměřeno na programování 

a správu sítí a systémů.

klíčová vzdělávací témata v oboru 
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.

klíčová vzdělávací témata v oboru  
Právní specializace:
• obchodní právo v praxi, 
• živnostenské právo, regulace podnikání, 
•  podniková ekonomika, bankovnictví, právo  

cenných papírů, mezinárodní obchodní právo,
•  právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, 

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

nictví,
•  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 podnikového 

práva.
•  Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti 

státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry. 

vzdělání, 
Partnerství, 
ÚsPěcH.

Partneři školy: 

Oracle Academy poskytuje studentům know-
how potřebné pro úspěšné budování kariéry. 
Dále poskytuje software a výukové materiály 
pro vyučované předměty na škole.

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

Díky spolupráci s KB je studium na naší vyso-
ké škole dostupné opravdu každému.

MS IT Academy Program nám poskytuje 
podporu při výuce informačních a komuni-
kačních technologií.

Společnost CISCO zaštiťuje výuku v předmě-
tech o počítačových sítích včetně mezinárod-
ně uznávané certifikace CCNA.
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    Vysoká škola polytechnická Jihlava

Adresa: 
Tolstého 16, 

586 01 Jihlava 

Telefon:  
567 141 181

E-mail: 
studijni@vspj.cz

www.vspj.cz 

veřeJná vysoká škola naBízí 3leté Bakalářské studIJní oBory: 

• aPlIkovaná InFormatIka
• cestovní rucH
• FInance a řízení
• Počítačové systémy
• Porodní asIstentka
• všeoBecná sestra
Absolvent získává titul bakalář (Bc.) 

1. kolo přijímacího řízení: uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2010
Přijímací zkoušky: 15. – 16. 6. 2010

Bližší informace o prezenční i kombinované formě studia 
a nabídce stipendií:
studijní oddělení, tel. 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz
www.vspj.cz

  Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o.

Adresa: 
Ovčárecká 312, 

280 02 Kolín

Telefon: 321 734 711 
Fax: 321 734 720 

E-mail: 
arc@vspsv.cz

www.vspsv.cz

skype: studijni

nabízíme:
• Šanci studovat pro všechny – je na každém, jestli ji využije
• Poctivé studium na škole, za kterou se nebudete muset stydět
•  100% uplatnitelnost na trhu práce – naši absolventi vždy našli uplatnění 

v praxi
•  Zajímavý a stále aktuální vědní obor – v rámci studia atraktivního oboru 

politologie s námi poznáte pozadí české, evropské i mezinárodní politiky
• Kvalitní vyučující – odborníky z ČR, Evropy i USA
•  Možnost poznat EU důkladně i zevnitř – prostřednictvím stáží v Bruselu
•  Šanci strávit část studia v zahraničí – v rámci programu Erasmus (náklady 

na pobyt jsou hrazeny z prostředků EU)
• Možnost studia v Kolíně nebo v Havířově
• Přijatelné školné
•  Studium v prezenční (denní) i kombinované (při zaměstnání) formě

termíny pro podání přihlášek ke studiu:
31. 3. 2010 (1. kolo), 15. 8. 2010 (2. kolo), 15. 9. 2010 (3. kolo)
termíny přijímacího řízení:
21. 6. - 25. 6. 2010 (1. kolo), 23. 8. - 27. 8. 2010 (2. kolo), 20. 9. - 22. 9. 2010 (3. kolo)

INVESTICI DO VZDĚLÁNÍ VÁM ŽÁDNÁ KRIZE NEVEZME!

  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: 25. 4. 2010, 16. 5. 2010, 22. 8. 2010
•  Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku,  

ověřenou kopie maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- kč. 
• školné činí 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 (upravený plán prezenčního 
studia) 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.
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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

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
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 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s.
Adresa: Duškova 7, 150 00 Praze 5, 
Telefon: 210 082 418   •  Fax: 257 316 787  
www.vszdrav.cz  •  E-mail: info@vszdrav.cz

Bakalářské zdravotnické programy:
 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických 
nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Radiologický asistent. Reaguje tak na změnu požadavků 
na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 
povoláních. Vzdělání odpovídá směrnici EU. Délka studia u všech oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou 
studia. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních 
programech jsou uspořádány do modulů, mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System. Studijní program Ošetřovatelství 
s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka a studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent mají všechny 
atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace 
programu. Vysoká škola je nadstandardně vybavena pro teoretickou i praktickou výuku všech oborů – jsou to odborné učebny, teoretické 
učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Lokální počítačová síť je 
připojena pevnou linkou o rychlosti 10 Mbit/sec. Odborná praxe probíhá v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních v Praze. 

školné 
Pro obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka výše 
školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. 

Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 
56.000,- Kč za celý akademický rok. 

Školné je splatné ve dvou splátkách (k 1. 9. a 1. 2. 
složenkou typu C na účet školy) a v individuálních 
případech je možné školné splácet čtvrtletně.

dny otevřených dveří
8. dubna 2010
4. května 2010

Obor Zkratka Kód oboru Délka studia Závěrečná zkouška

Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška

Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška

Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška

Přijímací řízení 
I. kolo 23. 6. 2010  uzávěrka přihlášek do 26. 2. 2010
II. kolo 25. 8. 2010 uzávěrka přihlášek do 2. 8. 2010

zahraniční spolupráce
Naše škola poskytuje studentům i možnost  výměnných zahraničních stáží. 

nabídka studijních oborů

VSO_Kam_po_maturite_185x130_final.indd   1 4.12.2009   14:24:12
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     FArMEko-Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Adresa:
Znojemská 76, 
586 01 Jihlava

Telefon:  
567 306 261,  
567 307 003, 
724 563 980

E-mail:  
farmeko@farmeko.ji.cz

www.farmeko.cz

FARMACIE – EKOLOGIE – KOSMETIKA
Pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním – tříleté pomaturitní studium 
zakončené absolutoriem (absolventi získají titul DiS.):

53-43-N/004 DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
Tříleté vyšší odborné studium pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. 
• Studium je organizováno v denní i dálkové formě. 
•  Školní rok je rozdělen na období zimní a letní, každé je zakončeno 

obdobím zkouškovým. 
•  Studium je zakončeno absolutoriem, absolventi získávají 

vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.
•  Absolventi jsou oprávněni používat titul diplomovaný  

specialista – DiS. 
•  Obor je zaměřen především na výuku medicínských  

a farmaceutických disciplín pod vedením zkušených pedagogů 
– odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři), výuka probíhá v moderně  
vybavených učebnách, laboratořích, učebnách ICT. Významnou 
součástí výuky je odborná praxe v lékárnách.

Vyšší odborná škola Čáslav
Voš, SPš a oA Čáslav

Adresa:   
Přemysla Otakara II. 938,  

286 14  Čáslav

Telefon: 327 312 611

E-mail :   
sekretar@sps-caslav.cz

www.sps-caslav.cz

Studijní obor: 

VÝRObNí A říDíCí SySTéMy PODNIKU 
Zaměření oboru: 
EKONOMICKé s profilací Management  
a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku
TEChNICKé s profilací Řízení jakosti a metrologie 
nebo Údržba a servis techniky
Forma studia: 
tříleté denní a tříleté kombinované studium
Termín podání přihlášek: 
31. 5. 2010 (I. kolo), 31. 7. 2010 (II. kolo)
Přijímací řízení formou pohovoru.

Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, 
domova mládeže a školní knihovny.

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

Adresa:
Filipínského 1, 

615 00 Brno

Telefon:  
548 213 303 

E-mail:  
vsa@vsa.cz

www.vsa.cz

NEjVěTší Vyšší ODbORNá šKOLA 
SE SEDMNáCTILETOU 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. 
Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, označení DiS. za jménem. 

STUDENTI jSOU PřIjíMáNI bEZ PřIjíMACí ZKOUšKy DO 30. Září 2010.

Další místa poskytovaného vzdělávání:
VyšKOV, Lipová 2, 682 01 Vyškov, tel.: 517 344 549, E-mail: vyskov@vsa.cz
břECLAV, Mládežnická 3, 690 02 Břeclav, tel.: 519 321 798, E-mail: breclav@vsa.cz
 
bLIžší INFORMACE NALEZNETE NA: www.VSA.CZ

Vyšší odborné školy (VOŠ) vyhověly potřebě zvyšování kvalifikace a zís-
kávání praxe středoškoláků a ve  stodevadesáti VOŠek po celé ČR nabízí 
možnost získání titulu Dis.  Nově některé VOŠky ve spolupráci s vysoký-
mi školami nabízejí studentům navázat na studium v bakalářském studiu 
a dokončit studium s titulem Bc. Studium na VOŠ má za cíl poskytnout 
studentům dostatečnou specializaci ve zvoleném oboru, důraz je kladen 
hlavně na schopnost využití teoretických znalostí v praxi, teorie tedy 
nezachází do přílišné hloubky, ale slouží k základnímu pochopení pro-
blematiky 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 tři-
cet VOŠ je zaměřeno na zdravotnictví, následuje zaměření na veřejnoprávní 
obory, pedagogiku, výpočetní techniku, gastronomii a turismus, zeměděl-
ství. Nejméně zastoupeno je zaměření umělecké nebo řemeslné obory.
■ Ucelený přehled VOŠ s detailní prezentací každé školy najdete na 
www.VyssiOdborneSkoly.com.

Kam po škole:  
na vyšší odbornou školu! 

■ Výše školného se pohybuje v závislosti na zřizovateli školy. Je-li VOŠ 
státní, pak se školné pohybuje mezi 3 až 4 tisíci ročně, u soukromých 
VOŠ počítejte s rozmezím mezi 15 až 30 tisíci ročně a existuje i vyšší 
odborné studium za 100 tisíc, např. když je vedeno v anglickém jazyce 
– to jsou ovšem již výjimky.
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bAnkoVní AkAdEMIE 
Vyšší odborná škola, Praha

Adresa:
Vlkova 12, 

130 00 Praha 3
Telefon: 

210 088 885,  
724 135 120

E-mail:  
studijni@bankovniakademie.cz

www.bankovniakademie.cz

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

V rámci Společenství škol možnost pokračovat  
na VŠ ve 3. ročníku bakalářského studia.

Absolvent si může vybírat z široké škály uplatnění 
např. bankovní poradce, interní auditor, junior 
broker, finanční analytik, samostatný účetní,  
customer account manager, osobní bankéř, 
pokladník, produktový manažer, referent odboru 
financování, process manager, pracovník finanční 
kontroly, pracovník směnárny atd.

Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.

JAbok – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická, Praha

Adresa:
Salmovská 8, 

120 00 Praha 2
Telefon: 

224 919 498,
224 920 425

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

Studijní obor:  
SOCIáLNí PEDAGOGIKA A TEOLOGIE
Denní tříleté studium, výrazně zaměřeno na praxi  
v ČR i v zahraničí.
Absolvent se stává diplomovaným specialistou 
v oboru sociální pedagogika (DiS.)

Ve spolupráci s ETF UK bakalářský studijní obor
PASTORAčNí A SOCIáLNí PRáCE
Denní či kombinované tříleté studium.
Absolvent získává bAKALářšKÝ TITUL (bc.)

PříjEM PřIhLášEK:  od 1. 2. do 30. 4. 2010
PřIjíMACí říZENí:  červen a srpen 2010

Pro mimopražské studenty možnost ubytování na koleji.

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: 23. 6. 2010
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2010

Forma studia:   
Sociální práce – denní , dálkové  
Informační systémy – denní

Roční školné: 
obor Sociální práce: 3 000,- Kč
obor Informační systémy: 2 500,- Kč

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav

Adresa:
T. G. Masaryka 14,  

293 80 Mladá Boleslav

Telefon: 
326 718 055

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

Profilové předměty: finanční řízení, 
účetnictví, právo, cizí jazyk (A, N).

Denní forma studia tříletá, dálková čtyřletá.

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech 
bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních výsledků 
ve 3. a 4. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek je 31. 5. 2010 (1. kolo) 
a 13. 8. 2010 (2. kolo).
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní 
a 40 studentů dálkové formy.

Roční školné 3 000,– Kč.

obchodní akademie, vyšší odborná škola
cestovního ruchu a Jš s právem SJZ karlovy Vary

Adresa:
Bezručova 17, 

360 00 Karlovy Vary

Telefon: 
353 568 131

E-mail: voskv@volny.cz
www.voskv.cz.

Nejstarší škola cestovního ruchu v ČR od r. 1958. 
Nabízí vyšší odborné studium denní formy 
vdělávání 

65-43-N/01 CESTOVNí RUCh

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2, B1, začá-
tečnická FRJ, SPJ nebo RUJ), široká nabídka odbor. 
a volitel. předmětů. Praxe 20 týdnů. Uplatnění: 
podnikatelská a manažerská činnost v cest. ruchu. 
Spolupráce s významnými podniky ČR v Karlovar-
ském kraji a jinde. Zahraniční stáže ve Francii a v SRN.

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky: 4. 6. 2010. 
Podmínkou přijetí je střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. Dny otevřených dveří průběžně. 

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. 

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

Adresa:  
Na Chodovci 2700/54,  

141 00 Praha 4 Záběhlice
Telefon:  

sekretariát 608 756 510,  
ředitelna 608 756 521 

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

Studijní obory:
Diplomovaná všeobecná sestra

denní forma, 3 leté studium

Diplomovaný zdravotnický záchranář
denní forma, 3 leté studium

kombinovaná forma, 3,5 leté studium

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

zařízení MŠMT ČR

Přihlášky zasílejte obratem!

Střední odborná škola pedagogická,  
gymnázium a vyšší odborná škola karlovy Vary 

Adresa:  
SOŠ pedagogická,  

G a VOŠ Karlovy Vary,  
Lidická 40,  

360 20 Karlovy Vary

Telefon: 353 577 021–2 

E-mail:  
info@pedgym-kv.cz 

www.pedgym-kv.cz 

V 90. letech 20. století se staly součástí školy  
2 gymnaziální obory a od školního roku 2005/2006 
byla dokončena finální profilace školy otevřením 
oboru VOš 75-32-N/007 Sociální pedagogika
Délka studia: 3 roky
Typ studia: denní (dálkové)
Termín přijímacích zkoušek: červen a srpen 2010
Podmínky přijetí: maturitní zkouška a splnění 
podmínek přijímacího řízení
Ukončení studia: absolutorium 
Titul: DiS.
školné: 3 000 Kč ročně (v souladu s legislativou) 
Uplatnění: Díky demografickému vývoji v posledním 
desetiletí a aktuální situaci v imigrační politice našeho 
státu je uplatnění absolventů tohoto oboru velmi 
široké a prochází napříč několika resorty. 
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 Pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha

Adresa: 
Nad Rokoskou 111/7,

182 00 Praha 8

Telefon: 
284 680 880
725 196 038

Fax: 
284 681 345

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
Personální práce 3 denní
Personální práce 3 dálková

Pb – VOš a SšM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1700 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou čSOb, 
a.s.,  česká kapitálová informační agentura, a.s., TOP hOTELS GROUP a.s. a řada dalších renomovaných firem, ve 
kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi.
Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům 
k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních 
technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových 
učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších 
učebních pomůcek.
ZDARMA k dispozici všechny operační systémy, servery a vývojová prostředí firmy Microsoft pro studenty oboru 
Aplikace výpočetní techniky i na jejich domácí počítače!!!
Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG (Dopravní 
logistika a Logistika služeb), VŠO, SVI.

 Vyšší odborná škola ekonomicko-právní, s. r. o.

Adresa: 
Kytlická 757, 

190 00 Praha 9 – Prosek

Telefon: 286 882 798

E-mail: 
sekretar@vosep.cz,
studijni@vosep.cz

www.vosep.cz

Ve školním roce 20010/2011 budou pro absolventy 
středních škol otevřeny následující vzdělávací programy 
vyššího odborného studia zakončeného absolutoriem

FIREMNí MANAGEMENT
APLIKOVANé PRáVO

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.

• Dálková forma vždy jeden víkend v měsíci.

školné: pro všechny vzdělávací programy denní forma  
23 000 Kč/rok, dálková forma 19 000 Kč/rok
Informace: telefonicky nebo osobně v sekretariátu školy

Den otevřených dveří 26. 4. 2010 v 16 hod.
Přijímací řízení 7. a 28. června 2010 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 2010, (výuka začíná 1. září 2010).

  Vyšší odborná škola zahradnická, Mělník

Adresa: 
Na Polabí 411, 
276 01 Mělník

Telefon: 
315 623 023-5,

602 232 333

E-mail: 
skola@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 2010, 2. termín – 13. srpna 2010 
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; pro dálkovou formu navíc 
posouzení základních odborných znalostí z oblasti sadovnictví, dendrologie a zahradní tvorby. 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. 2010 (pro 1. termín). 
Den otevřených dveří: 14. 4. 2010.

ObOR
    Název oboru Délka Forma Jazyk
   Zahradní a krajinná tvorba 3 (3,5) roky Denní (dálková) Český  

Poskytuje maturantům středních škol TříLETé DENNí  
a TříAPůLLETé DáLKOVé STUDIUM obor ZAhRADNí  
A KRAjINNá TVORbA ukončené absolutoriem.

VOS.indd   29 26.3.2010   13:13:13



Vyšší odborné školy30

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního 
ruchu, České budějovice

Adresa:
Senovážné náměstí 12,

370 01 České Budějovice
Studijní oddělení: 

387 788 117
E–mail: jjenickova@

sklacrcb.cz 
www.skolacrcb.cz

Nabízí pro absolventy středních škol 

Studijní obor: CESToVní rUCH 65-43-n/01

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium (titul 
diplomovaný specialista v oboru)

Na denní i dálkové studium přijímáme bez 
přijímacích zkoušek.
Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 31. 5. 2010, 
pro 2. kolo v první části letních prázdnin

Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách

Střední škola obchodu, služeb a podnikání  
a Vyšší odborná škola

Adresa:
Kněžskodvorská  33/A,

České Budějovice

Telefon:   
sekretariát  387 438 677
tel. studijního oddělení 

VOŠ 387 013 103 

E-mail: sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz

(denní i dálková forma vzdělávání)
• Marketing
• Obchodní podnikání
•  Provozní ekonomika odpadového  

hospodářství

(denní forma studia)
•  Ekonomika a management v podnicích 

finančních služeb
 

nabízí:
Obory vzdělávání VOš  
zakončené absolutoriem:

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 

ObOR: 75-31-N/03 Předškolní  
a mimoškolní pedagogika
Forma: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky
školné: denní: 5500Kč, kombinovaná: 7000 Kč
Podání přihlášek: do 15. května
Uplatnění: samostatný učitel v mateřské škole  
a pedagog volného času
Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe  
a při výuce je kladen důraz na praktické využití 
získaných znalostí.
Možnost ubytování a stravování přímo v budově 
školy.
Den otevřených dveří: 13. dubna 2010

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  
a Střední průmyslová škola, šumperk

Adresa:
Gen. Krátkého 1, 
787 29 Šumperk

Telefon: 
583 326 240

Fax:  
583 213 265

E-mail:  
opatovska@vsps-su.cz

www.vsps-su.cz

nabízí ve školním roce 2010/2011 všem 
absolventům středních škol s maturitní zkouškou 
studium na vyšší odborné škole – denní studium 
obor vzdělání:
26-47/N..  Informační technologie 
Vzdělávací program: 26-47-N/02  
APLIKACE VÝPOčETNí TEChNIKy
Zaměření:
•  počítačové sítě  •  webovské aplikace
•  informační systémy  •  ekonomické aplikace 
•  technické aplikace  •  informatika 
Přihlášky ke studiu (I.kolo) do 31. 5. 2010
Přijímací řízení (I.kolo) 22. 6. 2010
Ubytování a stravování ve vlastním domově 
mládeže s připojením na internet.

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. 2010 
Přijímačky: ve druhé polovině června 2010

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

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního 
řádu maltézských rytířů, Praha

Adresa:
Ječná 33,

120 00 Praha 2

Telefon: 
224942177(8)

E-mail:  
skolajecna@skolajecna.cz

www.skolajecna.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická  
Suverénního řádu maltézských rytířů

otevírá pro škol. rok 2010/2011 

tři třídy tříletého denního studia oboru 
DIPLOMOVANá VšEObECNá SESTRA

Informace: www.skolajecna.cz

Přijímací zkoušky – písemný test  
z biologie (somatologie):

1. termín – 17. 6. 2010,  
náhradní termín 22. 6. 2010

2. termín – 26. 8. 2010
školné – 3 000 Kč ročně ve dvou splátkách

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. 2010,  
2. kolo 27. 8. 2010

Uzávěrka přihlášek: 
1. kolo uzávěrka přihlášek 30. 4. 2010
2. kolo uzávěrka přihlášek 30. 7. 2010

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

CArITAS – Vyšší odborná škola sociální, olomouc
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    Institut informatiky – Vyšší odborná škola, Praha

Adresa:
Radlická 591/115, 

Objekt A5, 
158 00 Praha 5 – Jinonice

Telefon, fax: 
257 311 119, 
603 268 495

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

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

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

• čeká tě půlroční praxe v prestižní firmě
• předměty reflektují poptávku na trhu práce 
• zaměřujeme se na praktické dovednosti
• získáš potřebné zkušenosti pro tvou budoucí kariéru 
• máme osobní přístup ke studentům
• klademe důraz na kvalitu, ne na kvantitu studentů
• nejlepší ze studentů u nás studují zdarma!
•  příjemné prostředí s japonskou zahradou blízko 

Prokopského údolí

Zaměření IIVOš:
• objektový programovací jazyk Java, C#, XML
• relační databázové systémy MySQL, Oracle
• komunikační technologie, CISCO
• operační systémy Windows a Linux
• anglický jazyk
Přijímací zkoušky:
• matematika – důraz na logické myšlení
• angličtina – na úrovni střední školy
Den otevřených dveří:
• s programem 26.4. a 12.5. 2010 v 11 a 15 hodin
• nebo kdykoliv po domluvě - přijď se podívat!

www.iivos.cz

NAPROGRAMUj SI bUDOUCNOST
Zajímá tě: java, C#, .NET, XhTML, SQL, web 2.0, XML….?
Tak pojď studovat INSTITUT INFORMATIKy - Vyšší odbornou školu v Praze 5
Obor Informační technologie – 3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium

 Vyšší odborná škola publicistiky

Adresa: 
Opatovická 18,  
110 00 Praha 1

Telefon: 
224 930 037 – studijní oddělení,  
224 930 851 – sekretariát školy

fax: 224 934 064

E-mail: 
studijni@vosp.cz,  

vosp@vosp.cz
www.vosp.cz

• VOŠP nabízí studium novinářství, médií, politické a marketingové komunikace, které formuje vzdělané, 
kritické a odpovědné profesionály. Koncepce školy vnímá publicistiku v nejširším slova smyslu zejména jako 
veřejné působení ve věcech obecného zájmu.

• První část studia je zaměřena na hlavní publicistické dovednosti a znalost novinářských činností ve všech 
médiích. Odborné moduly ze společensko-vědního základu podporují tvůrčí a specializační dílny a jsou srovnatelné 
s pojetím výuky základů vzdělanosti na VŠ. Druhá část studia akcentuje praktickou stránku profese a prohloubení 
znalostí ve vybraných specializacích. Součástí studia jsou i povinné praxe. Škola má vlastní grafické studio, dvě 
internetové učebny, rozhlasové a televizní studio. 

• Absolvent je oprávněn užívat titul „diplomovaný specialista“ v oboru 
publicistiky DiS.
Od šk. r. 2010/2011 počítá vzdělávací program školy s kreditním systémem 
studia v denní i kombinované formě. 

• Škola svým absolventům nabízí zkrácené, návazné jednoroční bakalářské 
studium na několika vysokých školách.

školné: 28.000 Kč za školní rok
Dny otevřených dveří: termíny sledujte na www.vosp.cz

Studijní obor Publicistika 72-42-N, tříleté denní studium, ukončené absolutoriem

 Akademie tělesné výchovy a sportu PAlESTrA – vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Adresa: 
Slovačíkova 400/1,  

197 00  Praha 9 – Kbely

Telefon: 286 852 080,  
603 286 852 

Fax. 286 850 188

E-mail: 
info@palestra.cz

www.palestra.cz

Studijní obory:
• Management sportu
• Pedagogika volného času a vychovatelství

Forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku

Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.

školné:  23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 
23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času  
 a vychovatelství - denní) 
18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času  
 a vychovatelství - dálkové)

Podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, 
splnění podmínek přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení:  14. 5. 2010  
a 18. 6. 2010 (9 - 15 hod.)

Dny otevřených dveří:  14. 5. 2010  
a 18. 6. 2010 (9 - 15 hod.)

Rekvalifikační kurzy a semináře:
• Instruktor fitcentra
• Cvičitel plavání a další

Podrobné informace k jednotlivým kurzům 
naleznete na www.palestra.cz
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
rychnov nad kněžnou

Adresa:
U Stadionu 1166,

516 01 Rychnov nad 
Kněžnou

Telefon:  494 539 211

E-mail: skola@vosrk.cz
www.vosrk.cz

AUTOMObILOVá DIAGNOSTIKA A SERVIS 
– tříleté denní studium
absolvent získá znalosti především z konstrukce 
motorových vozidel a spalovacích motorů. Mezi 
přípravné předměty patří výpočetní technika, 
matematika, mechanika, elektrotechnika, elektro-
nika a automatizační technika. 

FIREMNí EKONOMIKA 
– tříleté denní studium
absolvent získá znalosti z nákladového a manažer-
ského účetnictví a poradenství. Po celou dobu 
studia navštěvuje výuku dvou cizích jazyků ve 
vyšších formách. Součástí profilu absolventa je 
také dokonalá znalost využití výpočetní techniky. 

Voš obalové techniky štětí 

Adresa:
Kostelní 134, 
411 08 Štětí

Telefon: 
411 152 000

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

82-41-N/09 ObALOVÝ A GRAFICKÝ DESIGN 
- 3leté denní vyšší odborné studium

umělecko-průmyslový obor, (grafik designér, 
výtvarník v DTP studiu nebo obalový technik)

Přijímací zkoušky 18. 6. 2010
Talentová zkouška + prezentace vlastních prací
školné 5000 Kč / rok
Den otevřených dveří  
9. dubna 2010 (12 – 16 hod)

Vlastní domov mládeže 1 200 Kč/měsíc

   Vyšší odborná školA roZVoJE VEnkoVA,  
Hořice

Adresa: 
Riegrova 1403, 
508 01 Hořice
Telefon, fax: 
493  621 168

E-mail: 
vos@szes-horice.cz

www. szes-horice.cz 

ObOR: 68-43-N  Veřejnosprávní činnost
VZDěLáVACí PROGRAM :
68-43-N/02 Obnova a rozvoj venkova
hlavní náplní studia jsou : 
• formy podnikání na venkově • ochrana  
a tvorba krajiny • rozvoj cestovního ruchu  
• samospráva obcí • stavební obnova venkova  
• jazyková a právní průprava
Součástí studia je i výuka chovu koní a výcvik 
jezdectví s možností získání licence
Termíny uzávěrky přihlášek: 
28. 5. 2010, 30. 6. 2010, 20. 8.2010
Termíny přijímacího řízení: 
4. 6. 2010, 2. 7. 2010, 24. 8. 2010

Vyšší odborná škola sociální  
a Střední pedagogická škola Prachatice

Adresa:
Zahradní 249, 

383 22 Prachatice
Telefon: 

388 312 214, 
388 318 896

E-mail:  
vosspt@seznam.cz 

www.spgspt.cz

VZDěLáVACí PROGRAM VOš:  
SOCIáLNí PRáCE – denní tříleté studium
Přijímací řízení: proběhne bez přijímacích zkoušek 
na základě dodaných materiálů o prospěchu  
a sociálních aktivitách (blíže www.spgspt.cz),
1. kolo – 21. 6. 2010, 2. kolo – 26. 8. 2010
Termín pro podání přihlášek:
1. kolo – 31. 5. 2010, 2. kolo – 20. 8. 2010
Absolvent se stává diplomovaným specialistou 
v oboru sociální práce (DiS.) a má možnost 
uplatnění v sociálních službách ve veřejnoprávních 
i soukromoprávních institucích .
Den otevřených dveří: 12. 4. 2010 od 8 do 10 h  
(po domluvě na vosspt@seznam.cz)
škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou

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

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

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

Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a mezinárodního obchodního styku, Praha

Adresa:
Ortenovo nám. 34,

Praha 7 – Holešovice

Telefon: 
222 782 007, 
603 251 745

E-mail:  
spsvos@volny.cz

www.vos-cestovni-ruch.cz

Proč studovat právě na této škole ?
Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspe-
ktivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které 
se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které 

nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích 
jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek 
z VOŠ ve zkráceném studiu.
•  Možnost individuálního vzdělávacího plánu. 
•  Minimální školné.
•  Technické vybavení na špičkové úrovni.
•  Ubytování a stravování je zajištěno. 

Dny otevřených dveří:   
každý den na základě telefonické či emailové dohody

Přihlášky již přijímáme od ledna. Přijímací zkoušky se 
nekonají, pouze pohovor.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a Střední škola, boskovice, Hybešova 53

Adresa:
Hybešova 53, 

680 01 Boskovice
Telefon: 

516 454 041-3
Fax: 516 455 083

E-mail:  
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

Vyšší ODbORNé STUDIUM (DENNí)
•  Ekonomika a podnikání  

Volitelná zaměření:  Finanční řízení podniku 
Daňové poradenství

• Finančnictví a bankovnictví
• Cestovní ruch
• Diplomovaná všeobecná sestra

bAKALářSKé STUDIUM (KOMbINOVANá 
FORMA)
• Finance 
• Manažersko-ekonomický obor

Den otevřených dveří: 22. dubna 2010  
od 8 h do 16 h. Po domluvě kdykoliv.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní

Adresa:
Jablonského 333,  

170 00 Praha 7

Telefon: 
266 710 944

E-mail:  
vosonspso@vososnsp.cz

www.vososnsp.cz

pro absolventy střední školy  
s maturitou otvíráme:
umělecký obor
oděvní návrhářství 
82 - 41 – N/08

•  tříletá vyšší odborná škola,  
pouze denní forma studia 

•  školné 5 000,– Kč ročně
•  studium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS.
•  přihlášky pro studium VOŠ doručit do 31. 5. 2010
•  přijímací zkoušky: 17.  –  18. 6. 2010
•  Den otevřených dveří 14. 4. 2010 
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 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

Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

ZAMěřENí:
Propagační grafika, Knižní grafika, Fotografická tvorba a média, Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru 
a pergamenu, Zpracování tiskovin, Vydavatelská činnost

První čtyři zaměření mají výtvarný charakter a přijetí ke studiu je zde podmíněno úspěšným vykonáním talentové 
zkoušky. Zaměření Zpracování tiskovin je orientováno na oblast technologie a kvality tiskové produkce. 
Zaměření Vydavatelská činnost je profilováno zejména směrem provozně-ekonomickým. Studium v těchto 
zaměřeních je určeno absolventům středních škol nejen polygrafického zaměření, ale také absolventům gymnázií  
a výtvarných škol, kteří si své středoškolské vzdělání chtějí rozšířit o specializaci v oblasti produkce tiskových  
a digitálních médií. Přijetí ke studiu je zde podmíněno vykonáním přijímací zkoušky. 
Více informací o talentových a přijímacích zkouškách je k dispozici na webových stránkách školy.

DéLKA A FORMA STUDIA: 3 roky, denní studium
šKOLNé: 5 000 Kč/rok
UZáVěRKA PřIhLášEK: 31. 5. 2010
POVINNé NáLEžITOSTI PřIhLášKy: potvrzený prospěch, ověřená kopie maturitního vysvědčení a životopis

      Vyšší odborná školA Gustava Habrmana, Česká Třebová

Adresa: 
Habrmanova 1540,  

560 02 Česká Třebová

Telefon: 
465 568 111,  

 Fax: 465 568 199

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

Kontaktní osoba : 
Ing. Aleš Stránský

E-mail: ales.stransky@vda.cz

Obor:  LOGISTIKA A MANAGEMENT  
ZAMěřENí: LOGISTICKé říZENí, INFORMAčNí SySTéMy
Forma: denní  Počet přijímaných: 75 Délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč

• LOGISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. 
Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. 
Absolventi oboru  se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou 
a transportem zboží. Student si v během studia volí zaměření. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku.  

Obor:  SOCIáLNí PRáCE 
Forma: denní  Počet přijímaných: 75 Délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč

• SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální 
práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů 
a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. 

Termín přijímacího řízení : I. kolo  24. 6. 2010 , II. kolo  26. 8. 2010
Termín uzávěrky přihlášek : I. kolo  31. 5. 2010, II. kolo  20. 8. 2010

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha

Adresa: 
Alšovo nábřeží 6
110 00  Praha1

Telefon: 
221 771 105

 
E-mail: 

voszaszs@szspraha1.cz

www.szspraha1.cz

3leté - denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem 

• DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HyGIENISTKA 

• DIPLOMOVANý FARMACEUTICKý ASISTENT 

• DIPLOMOVANý OČNÍ OPTIK (bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka)

• DIPLOMOVANý ZUBNÍ  TECHNIK

• DIPLOMOVANý ZDRAVOTNÍ LABORANT

Podmínky přijetí:

maturitní zkouška

zdravotní způsobilost

kritéria pro přijímací řízení  www.szspraha1.cz 

Den otevřených dveří: 14. 4. 2010 od 16:00 hod.

Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2010
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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

E-mail: 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 přijímacích zkoušek 
se koná 25. června 2010.

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: 7. a 8. 6. 2010, II. Termín: 23. 8. 2010 

DRAMATICKÝ ATELIéR   
OBOR: hUDEbNě DRAMATICKé UMěNí
Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. Termín: 6. 6. 2010, II. Termín: 22. 8. 2010

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

Termín uzávěrky přihlášek: 30. 4. 2010

Střední uměleckoprůmyslová škola  
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Adresa:
Horní náměstí 1,
466 80 Jablonec  

nad Nisou
Telefon: 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 2010 
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  
absolventské práce (kresebný návrh, plastický  
model, realizace, písemná obhajoba)

Vyšší odborná škola sklářská 
a Střední škola, nový bor      příspěvková organizace

Adresa:
Wolkerova 316,

473 01 Nový Bor

Telefon: 487 712 211–3
fax: 487 712 228

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

tříleté studium denní / titul DiS.
TVORbA UMěLECKéhO SKLA
Obor vyšší odborné školy: 
Tvorba uměleckého skla 82-41-N/017, tříleté studium 
denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS.

Přijímací řízení:
•  všichni: test z cizího jazyka (angličtina nebo 

němčina) - maturitní úroveň, testovací kresba
•  absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, 

domácí práce
• absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, 
motivační pohovor, domácí práce
• termín:  1. kolo - 16. 6. 2010 (přihlášky do 31. 5. 2010) 

2. kolo - 25. 8. 2010 (přihlášky do 14. 8. 2010)
• podmínka přijetí: maturitní zkouška
• maximální počet přijímaných uchazečů: 20

Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

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

160 17
Telefon: 

233 017 351, 
233 017 315

E-mail:  
vos.cstv@cstv.cz

www.cstv.cz

Studijní obor
Tříleté prezenční a čtyřleté dálkové 
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 
a Střední zemědělská škola, benešov

Adresa:
Mendelova 131, 
256 01 Benešov

Telefon:  
317 723 571,

www.zemsbn.cz

VAšE CESTA K PROSPERITě

Diplomovaný specialista v oboru
Zemědělské podnikání

Studium: denní (tříleté), dálkové (čtyřleté)

Pro absolventy všech typů středních škol

Stáže v zahraničí

Podání přihlášek do 1. kola do 31. května 2010

www.zemsbn.cz

Vyšší odborná škola potravinářská, kroměříž

Adresa:
Štěchovice 1358, 
767 54 Kroměříž

Kontaktní osoba:   
Mgr. Ing. Michal Pospíšil   

Telefon, fax:  
573 334 936 

www.vospaspsm.cz

bAKALářSKÝ STUDIjNí PROGRAM:  
Chemie a technologie potravin
s profilací:  Technologie mléka a mléčných výrobků 
Forma studia: denní i kombinovaná 
akreditovaný 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 profilací: Technologie a hygiena potravin
Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola 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.
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 Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Adresa: 
Komenského 1, 

566 19  Vysoké Mýto

Telefon: 
465 420 314 

Fax: 
465 424 710

E-mail: 
skola@stavebniskola.cz    

 
www. stavebniskola.cz

Pro absolventy gymnázií a středních odborných 
škol  nabízíme studium perspektivního 
stavebního oboru 

36-41-N/03  INžENÝRSKé STAVITELSTVí
se specializací na dopravní 
nebo vodohospodářské stavby

Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul 
Diplomovaný specialista ( DiS )  a mezinárodní 
certifikát IES (International Education Society) pro lepší 
uplatnění na mezinárodním trhu práce.

Podstatné zkrácení bakalářského studia na Fakultě 
stavební Technické univerzity v Ostravě a Moravské 
vysoké škole v Olomouci.

VCES a.s., člen mezinárodní stavební skupiny Bouygues 
Construction, podporuje Vyšší odbornou školu stavební 
Vysoké Mýto a nabízí uplatnění absolventům studijních 
oborů dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby.       

   
Vyšší odborná škola MIllS, s.r.o.

Adresa:
Nám. 5 května 2,

250 88 Čelákovice

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

Maturita – to je vše, co Vám stačí 
k přijetí na naší školu.
Náš DIPLOM jE GARANCí bUDOUCíhO 
ZAMěSTNáNí.

Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o. 
otevírá ve školním roce 2010/11 
tyto studijní obory:
• Diplomovaný zdravotnický záchranář  
• Diplomovaný farmaceutický asistent  
• Sociální práce

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

Vyšší odborná škola pedagogická  
a Střední pedagogická škola

Adresa:
Komenského nám. 22,  

570 12 Litomyšl

Telefon: 
461 614550

Tel./fax: 461 615705

E-mail:  
vospspgs@vospspgs.cz

Vyšší odborná škola 
nabízí denní i dálkové  studium
• učitel/ka mateřské školy
• vychovatel/ka (pouze denní studium)
• vychovatel/ka pro postižené jedince
viz podrobné informace  
na web:www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:   
do 31. 5. 2010 – 1.kolo a do 16. 8. 2010 – další 
kolo (v případě zájmu – další kolo v září 2010)     
Termíny přijímacího řízení:  
21. – 22. 6. 2010 – 1. kolo a 30. 8. 2010 další kolo 
Den otevřených dveří: pátek 23. dubna 2010  
od 10,00 do 15,00 hod.

Adresa:
Blažejské náměstí 9,

772 00 Olomouc
Telefon: 

585 208 813
Fax: 585 227 508

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

Studijní obor: SOCIáLNí A DIAKONICKá PRáCE

Denní tříletá na praxi zaměřená příprava k výkonu 
profese sociálního pracovníka. 
Příslušnost k některé církvi není podmínkou 
přijetí, uchazeč by však měl mít kladný vztah 
k diakonickému zaměření vzdělávacího programu 
a respekt ke křesťanskému zaměření školy.
Přijímací řízení probíhá formou individuálního 
pohovoru na základě motivačního dopisu.
Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, 
která je součástí školní budovy.
Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího 
řízení: 21. května 2010
Přijímací řízení 1. kola přijímacího řízení: 
8. června 2010

Vyšší odborná škola sociální 
a teologická – dorkas, olomouc

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 
škola zdravotnická, karlovy Vary

Adresa:
Poděbradská 2, 

360 01 Karlovy Vary
Telefon: 

353 233 936
E-mail:  

sekretariat.skoly@
szsvzskv.cz

www.szsvzskv.cz 

ObORy VOš OTEVíRANé 
VE šKOLNíM ROCE 2010/2011

• Diplomovaná všeobecná sestra

• Diplomovaný farmaceutický asistent

• Diplomovaná dentální hygienistka
 

Informace na tel. č.: 353 233 936 
pí. Kočová
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Pokud nepůjdete po maturitě na vysokou nebo vyšší odbornou ško-
lu a přesto budete chtít mít zachován statut studenta, nezbývá vám 
než začít studovat akreditovaný jazykový pomaturitní kurz. Pora-
díme vám, jak poznáte akreditovaný pomaturitní kurz.

Jedná se o jednoletý kurz cizího jazyka s těmito specifiky: a) denní stu-
dium po dobu jednoho školního roku,  b)výuka nejméně čtyři vyučova-
cí hodiny denně, c) nejvyšší počet účastníků v kurzu (třídě) je 18.
Posluchači těchto kurzů, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku nebo 
absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují 
studium v pomaturitním kurzu, jsou z hlediska státní sociální podpo-
ry, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považováni za žáky 
střední školy. Výhodou tohoto typu studia je skutečnost, že studenti 
jsou chápáni jako řádně studující - stát za ně hradí zdravotní a sociální 
pojitění, jejich rodiče mohou pobírat přídavek na dítě, mohou využívat 
žákovského jízdného apod.
Školy, které jsou oprávněny k pořádání těchto jednoletých pomatu-
ritních kurzů, uvádí Příloha č. 1 Vyhlášky 322/2005 Sb. Tyto jazyko-
vé školy naleznete včetně veškerých kontaktů a studijní programů na 
našem portálu www.JazykoveSkoly.com nebo na stránkách minister-
stva školství.

Kam po škole:  
na jazykový pomaturitní kurz

Jak Si vybrat neJlePší  
Pomaturitní Jazykový kurz
1. Vyberte si školu s tradicí, která má s pořádáním pomaturitních kurzů 
delší praxi a zkušenosti. 
2. Akreditace Ministerstva školství (tedy zachování statutu studenta) je 
samozřejmostí, záruku kvality hledejte tedy i v dalších známkách - např. 
kvalita sylabů, tříd, lektorů. 
3. Ujistěte se, že škola opravdu dodržuje výuku v rámci klasického škol-
ního roku, tedy od začátku září do konce června. V opačném případě 
(např. skrytým zkrácením výuky jako je studijní volno, testovací týden 
nebo rozdíl mezi zahájením výuky a „oficiálním“ zahájením výuky) se 
jedná o porušování vyhlášky MŠMT. 
4. Podívejte se na stránky školy, zda mají stabilní tým kmenových lekto-
rů 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 studentů ve skupině. Na efektivitu 
výuky a rychlost pokroku v učení má velikost skupin velký vliv. Zajděte se 
podívat na samotnou výuku, školy vám rádi ukáží své třídy, lektory i kurzy.
6. Porovnejte si cenu kurzu s ostatními školami a ptejte se, co je všechno 
v ceně. Nejlevnější není vždy nejlepší. Pomaturitní studium je dražší, 
protože zahrnuje velmi mnoho hodin výuky. 

jediná cesta, jak se opravdu naučit anglicky

www.Anglictina-v-Anglii.cz
Napište si o detailní informační brožuru zdarma!

Angličtina v Anglii

BEET je jedna z nejkvalitnějších jazykových škol v Anglii

BEET  má výbornou atmosféru a učitele, se kterými se 
budete bavit

BEET  vás perfektně připraví na testy i na praktické 
používání angličtiny

MLUVIT budete mnohem dřív a se správným přízvukem

ZAŽIJETE spoustu zábavy a získáte spoustu přátel

VYZKOUŠÍTE si samostatnost a zodpovědnost
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 GuLLivEr international Language school, hradec králové, Pardubice

DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY

• září 2010 až červen 2011, 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

 
E-mail:

info@skolagulliver.cz
pardubice@skolagulliver.cz

www.skolagulliver.cz

 j.s.aGEnCy o.s.

POMATURITNÍ STUDIUM 
ANGLIČTINY
•  Máme stoprocentní úspěšnost  

u mezinárodních zkoušek
•  Vynikající učitelé
•  Výuka 20 hodin za týden
•  Malé skupiny studentů, zařazení podle  

vstupního testu
•  10% sleva na nejmodernější Cambridgeské učebnice
•  Cena za rok 23.560 Kč. Možnost platit na splátky.  

Při zaplacení do konce června - sleva 2000 Kč.

VÍCE NA NAŠICh wEB STRáNKáCh

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

 mkm jazyková škola, překladatelská agentura, Brno

Denní pomaturitní studium Aj, Nj a Špj (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, Nj a Špj: 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 2010, 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
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* Platnost kupónu do 30.6.2010

Status studenta
ISIC karta zdarma

E-learning AJ zdarma
Vrácení školného při přijetí na VŠ

Zkušení a kvalitní čeští a rodilí lektoři

Jak se tváříte Vy,
když máte použít 

cizí jazyk?

Široký výběr jazyků v centru Prahy

Pomaturitní studium

SLEVA
3 500 Kč! www.presto-skola.cz
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pomaturitní 
studium angličtiny

 status studenta na celý další rok   sleva až 10 % na uvedené  zkoušky  
 výuka s rodilými mluvčími   využití internetu a multimédií při výuce  
 moderní učebny v blízkosti metra   vysokoškolský přístup  doplňkové 

předměty Matematika na VŠE a ČZU, Příprava na OSP Scio, Příprava na LF UK

pro školní rok 2010/2011
připravíme vás na zkoušky PET, FCE, CAE 
a přijímací zkoušky na VŠ

 800 100 620   •   www.jazykovka.info

 

  

BOhEmia institut   ... škola pro život ...

Adresa:  
Tuklatská 3, 

100 00 Praha-Strašnice

Telefon: 
274 776 256,
724 173 829

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.

SPECIALISTA NA POMATURITNÍ VZDĚLANÍ 
...již 19 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz
• volitelný modulový systém oborů
• jazyky-management-obsluha PC
• akreditace MŠMT a mezinárodní certifikáty IES (London)
• jazykové studium ve vyhlášce MŠMT (statut studenta, “starší“ studenti – dotace)
• tradice – kvalita – rozumné ceny
•  studentský servis (internetová studovna, kopírka, splátky školného, zapůjčení učebnic, konzultace  

zdarma, ubytování)

JAZYKOVÉ POMATURITNÍ STUDIUM: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj
• jednoleté, intenzivní, denní
• jeden či kombinace jazyků
• statut studenta – letošní maturanti
• finanční dotace – „starší zájemci“
• čeští a zahraniční lektoři
• osvědčení či státní/mezinár. zkouška

ODBORNÉ AKREDITOVANÉ KVALIFIKACE MANAGEMENT, OBSLUhA PC
• 2-3 semestry, prezenční i dálkové
• akreditace MŠMT, mezinár. certifikáty IES
•  moduly: právo, psychologie, personalistika,  

marketing, finanční trhy, účetnictví

• JAZYKOVÉ KURZY VŠECh TYPů
• POMATURITNÍ STUDIUM
• MANAŽERSKÉ VZDĚLáNÍ
• PC, KOMUNIKACE
• FIREMNÍ ZAKáZKOVÉ PROGRAMY
• ZAhRANIČNÍ STUDIUM
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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 kurz 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.

Kam po škole: do nultého ročníku 
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 vzdělá-
vají se v kurzech pod odborným dohledem lektorů. Absolventi kurzů mají třikrát větší úspěšnost u přijímacích zkoušek, než je průměr 
v daném oboru. Přípravné kurzy nabízíme v Praze, Brně a Ostravě. Kurzy probíhají 1x za 14 dní v sobotu nebo každý týden ve středu od 
října 2010 do května 2011. 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.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !  ROZHODNĚTE VČAS O SVÉ PŘÍPRAVĚ NA STUDIUM

TIP!  www.KamPomaturite.cz – učebnice k maturitě a přijímacím zkouškám na všechy obory; www.CDstu-
dent.cz – výukové CD s maturitními otázkami, testy, seminárkami, 4000 pomůcek; www.SkolniStranky.cz - sdílej se svou 
třídou zážitky bez cenzury; 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
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.
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Zvol si s
právnou

vejšku

Vltavská 585/14, Praha 5, tel.: 800 555 808, www.vsmie.cz, vsmie@vsmie.cz

Vzdělání.

Partnerství.

Úspěch.

Máte čerstvě po maturitě, možná už dávno 
pracujete?

Chcete se stát odborníky, nebo získat vyšší pozici 
v zaměstnání?

Proč mít nízké nároky?

Naše škola vyučuje tyto prestižní obory:

Začít studovat u nás může každý, neboť 
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Titul od nás však získají jen ti, kteří budou poctivě 
studovat.

Chce to zkrátka vybrat si tu správnou vejšku.

Přijímací pohovory:

6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.
3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.

Vždy od 9:00 a 14:00 v sídle školy 
Vltavská 585/14, Praha 5

Elektronickou přihlášku můžete 
podat na www.vsmie.cz/eprihlaska

Informatika

Ekonomika

Právo




