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Připravte se na přijímačky
a maturitu
13 let zkušeností s pořádáním kurzů
3x vyšší úspěšnost u přijímaček
94% spokojených studentů
skupina do 30 studentů,
interakce s lektorem, zpětná
vazba, intenzivní testování
v průběhu kurzu
nulté a semestrální přípravné
kurzy, příprava ke státní maturitě
Brno, Praha, nově také Ostrava
Amos vzdělávací agentura
a nakladatelství
www.KamPoMaturite.CZ
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606 411 115, 233 382 685
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úvod 

Vážení studenti,
v době distribuce tohoto časopisu
finišujete v přípravách na státní maturitu. Pokud jste během příprav nestihli vybrat vysokou školu nebo ještě
váháte, kam se vlastně po maturitě
vydat, informace najdete právě zde.
Kromě veřejných a soukromých
vysokých škol jsme pro vás připravili
podrobné prezentace vyšších odborných škol a jazykových škol.
Inspirovat se můžete v aktuálním
přehledu dnů otevřených dveří, které
stále probíhají. Máme pro vás také
seznam škol, kam je možné i v dubnu podat přihlášku, a zajímavé statistiky z přijímacího řízení na VŠ a VOŠ
v loňském roce. V tomto čísle najdete rozhovory s vedením několika
soukromých vysokých škol a odpovědi na naše zvídavé dotazy: zda je
titul na soukromé škole „zadarmo“,
jaké výhody přinášejí oproti veřejným
vysokým školám nebo kolik vlastně
studium stojí.
Pokud vás další vzdělávání neláká, přinášíme vám tipy jak vybrat zaměstnání, napsat motivační dopis či

životopis a dobře zvládnout výběrové řízení.
Časopis – a vše, co se do něj nevešlo – najdete také na internetu
www.Casopis.KamPoMaturite.cz,
kde si můžete zdarma stáhnout verzi v pdf.
Pevné nervy a hodně štěstí u maturit
přeje

Je mnoho cest.
Zvolte si tu svou!

tip!
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Úvod
Rozhovor s vedením 5 VŠ

napište nám
… o čem byste si chtěli přečíst příště
na casopis@kampomaturite.cz

Rozcestník: Kam po maturitě

všechny články

Kam po maturitě: Do nultého ročníku

… najdete na www.casopis.
kampomaturite.cz

Kam po maturitě. Do práce
Životopis a motivační dopis
Absolventi a nezaměstnanost
Dny otevřených dveří VŠ 2011
Prezentace veřejných a státních VŠ

naše stránky
www.kampomaturite.cz

Naše další projekty
www.vysokeskoly.com
www.vyssiodborneskoly.com
www.jazykoveskoly.com
www.skolnistranky.cz
www.missmaturita.cz

Největší vzdělávací portál

Prezentace soukromých VŠ
Prezentace VOŠ
Pomaturitní jazykové studium

Nedostala se na vás kopie časopisu?
Zdarma ho stáhnete na www.Casopis.KamPoMaturite.CZ
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 kam po maturitě

D

r. Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní, prof. PhDr. Michal
Klíma, M.A., CSc., rektor Metropolitní univerzity Praha, Ing. Marek Beránek, ředitel
Unicorn College, doc. RNDr. Josef Benda, CSc., prorektor Bankovního institutu vysoké
školy a prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor Vysoké školy ekonomie a managementu,
odpovídali na naše otázky k soukromým vysokým školám a vývoji vysokého školství.
Úplné znění rozhovorů najdete na www.KamPoMaturite.cz.

Pět rozhovorů s vedením
soukromých vysokých škol
Dr. Bohuslava Šenkýřová,
rektorka Vysoké školy
finanční a správní

Proč studovat na soukromé vysoké škole? Jaké výhody nabízíte proti
veřejným vysokým školám a ostatním soukromým školám?
B. Šenkýřová: Domnívám se, že naší
nejsilnější konkurenční výhodou je
kvalita, klientský přístup a v neposlední řadě i důraz, jaký klademe na studijní prostředí. Pod klientským přístupem
si představujeme a trvale usilujeme
o několik základních principů: nezneužívání role pedagoga (pedagog bere
studenta jako rovnoprávného partnera, aniž by ztratil svoji autoritu), spravedlivý přístup ke všem studentům
bez ohledu na sympatie a antipatie,
komunikace se studentem, snaha
pomáhat řešit jeho studijní problémy. Pochopitelně se klientský přístup
netýká jen pedagogů, jde i o studijní
oddělení, sestavování rozvrhů, prostě o všechna pracoviště, která přijdou do styku se studentem. Cílem
je vytvoření takových podmínek ke

tip!
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studiu, aby student byl spokojen,
chcete-li, aby do školy chodil rád,
a přitom neslevovat z nároků na vysokoškolské vzdělávání. Zcela unikátní
je u nás skutečnost, že investujeme
velký objem prostředků do studijního prostředí. Studenti mají k dispozici klub, v němž se mohou stravovat,
upravené odpočinkové zóny, škola je
pokryta bezplatným wi-fi signálem,
vybavili jsme učebny novou výpočetní
techniku atd. Tím se lišíme nejenom
od řady veřejných, ale i soukromých
vysokých škol.

M. Beránek: Důvodu, proč studovat
na naší vysoké škole Unicorn College
je mnoho, ale asi těmi nejdůležitějšími
je úzké propojení teoretických znalostí
s jejich praktickým použitím. Na Unicorn
College vyučujeme věci, které jsou jednak na trhu práce žádané, jsou aktuální
a potřebné. Klademe velký důraz na
schopnost uplatnitelnosti našich studentů a absolventů na trhu práce.
Mezi další výhody, a nebo odlišnosti
od konkurenčních škol je určitě výborné personální zajištění výuky předními
odborníky jak z akademické sféry, tak
korporátní. Na naší škole tak učí např.
nositelé světových cen, přední top
manažeři a specialisté.
V neposlední řadě mají naši studenti
v zásadě celou školu k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Ano, studenti do školy
chodí a musí chodit, avšak umožňujeme jim si přečíst, a nebo i poslechnot či
shlédnout záznamy z přednášek kdykoliv a kdekoliv si oni přejí. Pouze jim
stačí připojení k internetu a případně
zařízení schopné přehrát audio/video
soubory. Což už v současné době
zvládá každý chytrý telefon, notebook,
tablet atd.

J. Benda: Soukromé vysoké školy
v porovnání s veřejnými VŠ projevují často větší vstřícnost k potřebám
a požadavkům studentů. Naše škola
(Bankovní institut vysoká škola) sídlí
od roku 2008 v nové, plně bezbariérové, moderně vybavené budově, která
splňuje všechny požadavky kladené
na vysokoškolské prostředí. Nabízíme
širokou paletu studijních oborů bakalářského i navazujícího magisterského
studia, naši absolventi najdou uplatnění nejen v oblasti bankovnictví a financí,
ale také ve státní a podnikatelské sféře,
kde mohou využít své znalosti získané
při studiu. Uplatní se v profesích, které
vyžadují znalost finanční problematiky,
ekonomie, práva, informačních systémů a technologií, ale také moderního
managementu i problematiky Evropské
unie. Výuka je zajišťována kvalitními
pedagogy, kteří mají znalosti a zkušenosti nejen z akademické oblasti, ale
rovněž z praxe, což považujeme pro
výchovu našich absolventů za důležité.
M. Klíma: Soukromé vysoké školy
mohou nabízet některé atraktivní studijní obory. Tak například na Metropolitní
univerzitě Praha nabízíme unikátní obor
Asijská studia a mezinárodní vztahy,
ale také obory jako Anglofonní studia
a Průmyslové vlastnictví. Navíc naše
univerzita má ojedinělou nabídku studia v zahraničí. V rámci programu
Erasmus vysíláme naše studenty na 80
evropských univerzit, kde studují jeden
až dva semestry. Kromě evropských
vysokých škol lze studovat také na
desítce asijských univerzit, ale i v mnoha latinskoamerických zemích.
M. Žák: Proč studovat na soukromé
škole – nejméně ze dvou důvodů. Za

Úplné znění rozhovorů najdete na našich stránkách
www.KamPoMaturite.CZ/rozhovory
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 kam po maturitě
J. Benda: Nemohu hodnotit situaci na
jiných vysokých školách, ale z hlediska
BIVŠ jde skutečně o mýtus. Důkazem
této skutečnosti je řada studentů, kteří
se po jisté době strávené na škole rozhodli sami studium ukončit nebo jim
bylo školou ukončeno pro nesplnění
studijních povinností.

Ing. Marek Beránek,
ředitel Unicorn
College

prvé, soukromé školy mohou získat kvalitnější pedagogy a za druhé,
ve vztahu k poskytovateli vzdělání
jsem zákazníkem a jak známo, NÁŠ
ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN.
K prvnímu bodu představte si hypotetickou katedru ekonomie na veřejné
škole, která má deset členů. Ty mohu
seřadit sestupně podle kvality na škále
od 10 do 1. Na veřejné škole se o výuku
podělí rovnoměrně a rovnoměrně jsou
taky placeni. Soukromé školy vyučující
spíše „nakupují“ a samozřejmě nakupují seshora. Kantoři od 5 do jedné tak
na soukromých školách nemají místa
– ti spíše "suplují za své kolegy". Navíc
na VŠEM máme propracovaný systém
hodnocení vyučujících po každém
soustředění, na kterém se ve velké
míře podílejí studenti a s neúspěšnými
kantory se rozloučíme. Ale to už souvisí s druhou otázkou. Vysokoškolské
vzdělání je soukromý statek a platí pro
něj obecné tržní zákonitosti. Konkuruje
se cenou a kvalitou, a zákazníkovi,
v tomto případě studentovi, tím zcela
zákonitě vzniká větší možnost tlaku na
kvalitu nabízeného produktu – vzdělání.
Prostě NEJEN NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ
PÁN, ALE I NÁŠ PARTNER. Partner

doc. RNDr.
Josef Benda,
CSc., prorektor
Bankovního
institutu vysoké
školy

Mýtus „na soukromé škole si titul
koupím“ ještě zcela nevymizel – co
byste k tomu dodali?
B. Šenkýřová: Myslím, že ti, kteří
podobným mýtům věří, si neuvědomují, že podobný přístup by pro
soukromou vysokou školu byl ve
svém důsledku likvidační. Podobný
přístup by znamenal snížení kvality
a věřte mi, že nekvalitní vysoká škola, potažmo univerzita by neobstála nejenom před Akreditační komisí, tedy orgánem, který především
dozoruje kvalitu vysokého školství
u nás, ale ani před klienty – studenty.
Klientský přístup rozhodně neznamená snížení náročnosti studia, ale změnu přístupu ke studentovi, jak jsem
naznačila již v předchozí odpovědi.
M. Beránek: Nerad bych toto nějak
komentoval, protože neznám přesně
situaci na ostatních školách. V poslední době se ukázalo, že se to netýká
pouze soukromých škol.
Co mohu říct je, že na naší vysoké
škole absolvovalo v řádné době studia
(3 roky) 18 studentů z původních 97.
Na Unicorn College zmíněný mýtus

Podle teorie byrokracie mají veřejné (byrokratické) instituce větší
sklon ke korupci než instituce soukromé – nakonec největší
a nejznámější kauza „plzeňských práv“ vznikla na veřejné vysoké
škole (prof. Ing. Milan Žák, CSc., rektor VŠEM)
i v tom smyslu, že dodržuje pravidla,
plní akademický slib, který odmítá
plagiátorství, opisování a jiné nefair
praktiky a dodržuje pravidla slušného
chování.
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neplatí. U nás platí, že pokud chceš
studovat, máš zájem, chuť, tak studuj a budeš-li studovat dobře a splníš
všechny svoje studijní povinnosti, získáš titul i absolventský prsten.

M. Klíma: Není vysoká škola jako vysoká škola. Platí to o veřejných i soukromých vysokých školách. Za Metropolitní univerzitu můžu prohlásit, že nabízíme
kvalitní úroveň studia i možnost zapojit
se do činnosti vědeckých center. Sem
patří například Centrum bezpečnostních studií, Centrum pro studium
Blízkého východu, Iberoamerické centrum, Centrum pro studium mezinárodních ekonomických vztahů a Ústav
právní ochrany průmyslového vlastnictví. Tato vědecká centra pořádají pravidelné konference, kulaté stoly a řeší
grantové projekty.
M. Žák: Mýty jsou, byly i budou.
Tento mýtus svědčí mimo jiné i o celkovém morálním profilu společnosti,
o korupčnosti celého českého prostředí. Není bez zajímavosti, že podle teorie byrokracie mají veřejné (byrokratické) instituce větší sklon ke korupci než
instituce soukromé – nakonec největší
a nejznámější kauza „plzeňských práv“
vznikla na veřejné vysoké škole.
Jak vysoké je u vás školné, nabízíte možnost stipendií?
B. Šenkýřová: Nabízíme dokonce celou řadu stipendií. Od těch prospěchových, která zohledňují výsledky studentů po stipendia pro děti z dětských
domovů nebo pro talentované handicapované studenty. Našim studentům
se pořádně „zabrat“ určitě vyplatí.
Školné máme diferencované dle
typu studia. Noví studenti na bakalářském kombinovaném studiu zaplatí
50.000,- Kč, na prezenčním 51.000,-.
V anglickém jazyce pak 62.000,- Kč
respektive 64.000,- Kč. Cena jednoho ročníku na magisterském studiu je
v kombinované formě studia 53.000,Kč, v prezenční formě pak 55.000,Kč. U doktorského typu studia je to
v obou případech 55.000,- Kč.
M. Beránek: Základní výše školného činí v případě prezenčního studia
28 000 Kč za semestr, u kombinovaného pak 23 000 Kč za semestr. Student

29.3.2011 15:13:16

kam po maturitě 
má možnost v případě včasné platby získat slevu 1 500 Kč na semestr
a u platby na akademický rok pak
3 000 Kč na semestr. V tomto případě
se student může se školným dostat
na 25 000 Kč za semestr u prezenční formy studia, nebo na 20 000 Kč za
semestr u kombinované formy studia.
Až 30 studentů může na Unicorn
College studovat zdarma v rámci
prospěchového stipendia a 3 nejlepší
studenti ještě pobírají finanční bonus
ve výši 10 000 Kč na semestr. Takže
pokud u nás má někdo chuť studovat
a studuje výborně, může si ještě vydělat 60 000 Kč. To je dobrý, ne?
J. Benda: Výše školného na BIVŠ činí
cca 24.000,- Kč za semestr v závislosti na oboru a formě studia (nabízíme
studium v prezenční a kombinované
formě). Studenti, kteří splňují zákonem
stanovené podmínky, mají nárok na
sociální stipendium, studentům s průměrným prospěchem do 1,5 poskytujeme prospěchové stipendium formou
slevy na školném. Tělesně postiženým
studentům (držitelům průkazu ZTP/P)
poskytujeme slevu 50%.
M. Klíma: Na Metropolitní univerzitě Praha se platí školné ve výši
55 tisíc korun v prezenční formě studia a 48 tisíc korun v kombinované
formě studia. Naše univerzita se prezentuje solidností, neboť celých 10 let
své existence udržuje školné ve stejné
výši. Metropolitní univerzita se mimo
jiné vyznačuje unikátním stipendijním
projektem s názvem „Škola bez bariér“. Konkrétně to znamená, že více než
70 studentů se zdravotním postižením
může studovat bezplatně nejen v Praze, ale i v univerzitních střediscích
v Plzni, Liberci a Hradci Králové.
M. Žák: Výše školného na VŠEM
vychází ze skutečnosti, že cena za
studium nepokrývá pouze náklady na
výukové dotace, které jsou pro všechny stejné, ale také celou řadu dalších
služeb. Naši studenti mají možnost
zvolit si objem těchto služeb – výši
svého školného – sami. Studium je
tak s využitím tzv. „slevového balíčku“
možné zahájit již od 20 000 Kč za rok.
Pro nejlepší studenty je určeno studijní
stipendium až ve výši 100 % poplatků. O speciální stipendium mohou
požádat studenti se zdravotním handicapem a svobodné matky. Ve spolupráci s Českým olympijským výbo-
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rem udělujeme stipendia i vrcholovým
sportovcům.
Jaký je zájem uchazečů o studium u vás a jak se chcete vypořádat
s nástupem demograficky slabších
ročníků?
B. Šenkýřová: Zájem je zatím stále velký. Loni jsme pokračovali v růstovém
trendu a v současnosti má škola přes

k nám. Mimochodem tento semestr
jsme na Unicorn College otevřeli kurz
vývoje aplikací na iOS, připravujeme
i nad platformou Android.
J. Benda: Zájem uchazečů o studium je značný, škola patří mezi největší
soukromé vysoké školy v ČR. V rámci
přijímacího řízení v roce 2010 jsme
obdrželi přes 3000 přihlášek ke studiu,
do 1. ročníku bylo zapsáno cca 2000

Úplné znění rozhovorů najdete na našich stránkách
www.KamPoMaturite.CZ/rozhovory
5.600 studentů. Na demograficky slabší ročníky se samozřejmě připravujeme,
i když je pravdou, že převaha našich
studentů, až dvě třetiny, jsou studenti
kombinovaného studia a těch se demografický vývoj tak úplně netýká. Přesto
„nespíme“ a připravili jsme vedle oborů
v anglickém jazyce také nové atraktivní obory, např. Právo ve veřejné správě
a Právo v podnikání, které by mohly
potencionální uchazeče zaujmout.
M. Beránek: Zájem o studium na naší
škole je, v minulém roce jsme přijali
nejvíce studentů v historii. S nástupem demograficky slabších ročníků
se vypořádáme již teď a připravujeme
se ještě na další pokles, který by měl
přijít v následujících cca 4 letech.
Řešení existuje celá řada, uvedu
některá. Za prvé vedle studia v českém jazyce poskytujeme studium
v anglickém jazyce, takže zdroj studentů není a nebude jen z České
republiky, ale i ze zahraničí. Za druhé
se snažíme naši školu zlepšovat, zkvalitňovat tak, abychom přilákali zájemce o studium IT nebo ekonomie právě

prof. PhDr. Michal Klíma,
M.A., CSc., rektor MUP

nových studentů. Vzhledem k očekávanému poklesu počtu zájemců o vysokoškolské studium chceme budoucím studentům nabídnout možnost
studia v dalších studijních oborech,
které v současné době připravujeme,
postupně rozšiřujeme také nabídku
v oblasti celoživotního vzdělávání.
M. Klíma: Zatím je zájem o studium
na Metropolitní univerzitě vysoký. Do
prvních ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia přijímáme každoročně přibližně 1500 až 2000
studentů. Souvisí to s tím, že jsme
vešli do povědomí české veřejnosti
kvalitou vzdělání a v tomto budeme
pokračovat.
M. Žák: Dosavadní zájem nás během
posledních pěti let dostal přibližně mezi
pět největších soukromých vysokých
škol v České republice. K udržení tohoto
postavení se VŠEM bude muset chovat
jako každá jiná firma na trhu – zvyšováním své konkurenceschopnosti zejména cestou vyšší kvality a vyhledáváním
nových nabídkových příležitostí.

Prof. Ing. Milan Žák, CSc.,
rektor VŠEM
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 kam po maturitě
Veřejné a státní vš

bsolventi technických, práv✚ anických
a lékařských oborů
veřejných škol mají nejlepší
uplatnění na trhu práce

✚ dobré jméno, kredit škol
elké množství oborů, možnost
✚ vstudovat
v navazujícím nebo
doktorském stupni

onkurence u přijímacích zkou✖ kšek
a při studiu (boj o termíny,
zápisy, populární předměty),
vysoká „úmrtnost“ v prvních
ročnících

provázanost s pra✖ dxí,iskutabilní
málo vyučujících odborníků
z praxe, u některých škol přetrvává nízká flexibilita organizace
i způsobu výuky

denního studia a náročných
✖ uoborů
omezená možnost
přivýdělku

itul bakalář nemusí být pro
✖ tzaměstnavatele
dostačující,
u magistra vás čeká dlouhé
a náročné studium

Rozcestník: Kam po maturitě?
soukromé vysoké školy

bvykle jednoduché přijímací řízení,
✚ oněkdy
i bez přijímaček
✚ vysoká šance na přijetí – v průměru 89%
 ožnost stipendií nebo odpuštění
✚ mškolného
 vybraných škol návaznost na praxi
✚ unebo
garance uplatnění po absolutoriu
přístup ke studentovi, men✚ išíndividuálnější
konkurence mezi studenty při zkouškách, zápisech, oblíbených předmětech

kolné desítky až stovky tisíc korun za
✖ šakademický
rok
ěkde chybí návaznost magisterského
✖ nstudia
polovina škol neposkytuje dotova✖ tnééměř
ubytování a stravování nebo nezajišťuje ubytování vůbec

itul bakalář nemusí být pro zaměstna✖ tvatele
dostačující, u magistra vás čeká
dlouhé a náročné studium
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vyšší odborné školy

✚ prakticky zaměřené vzdělání, prohloubení specializace
✚ snazší přijímací řízení, někde i bez přijímaček
✚ praxe jako součást studia
 ožnost navázání v bakalářském studiu a zkrácení doby
✚ mstudia
bakaláře
✖ nižší prestiž získaného titulu
✖ délka vzdělání se moc neliší od bakalářského titulu
kolné od cca 2 tisíc (veřejné) až po desítky tisíc korun
✖ š(soukromé
VOŠ)
jazykový pobyt v zahraničí

✚ naučíte se cizí jazyk
✚ pokud seženete brigádu, můžete si přivydělat
✚ m ůžete získat mezinárodně uznávanou zkoušku
✖ školné, peníze za cestu a pobyt
✖ nezískáte titul
✖ pokud nejedete přes agenturu, musíte vše zařídit a zjistit sami
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Nulté ročníky

ntenzivní příprava
✚ ina
přijímací zkoušky
poznáte daný obor
✚ balíže
ujistíte se, zda ho opravdu chcete studovat

 kurzů pořádaných
✚ uvysokou
školou možnost
uznání zkoušek po přijetí
ke studiu

ze je kombinovat s výukou
✚ ljazyků,
přípravou na maturitu nebo praxí

✖ nezískáváte status studenta
✖ cena kurzu od několika
tisíc až po desítky tisíc
korun (např. 44.000 Kč za
přípravný kurz Právnické
fakulty UK v Praze)

okud nejste z velkého
✖ pměsta,
přičtěte náklady na
dopravu nebo ubytování

ni u kurzů pořádaných
✖ apřímo
vysokou školou
nemáte jistotu přijetí

Práce v zahraničí

 ůžete získat potřebnou praxi nebo kontakty ze svého oboru, vylepšit si
✚ mživotopis
✚ pravděpodobně vylepšíte jazykové znalosti
stáží a dobrovolnických projektů můžete pracovat za minimální plat
✖ unebo
jen ubytování a stravu
✖ časová náročnost může negativně ovlivnit vaše další vzdělávání
✖ vydělané peníze pravděpodobně opět vydáte např. za cestování
Studium v zahraničí

 zemích EU platí stejné
✚ vpodmínky
jako pro místní
studenty – nepotřebujete
tedy vízum

 EU můžete také pracovat při
✚ vstudiu
obdržíte Dodatek
✚ kv EU
diplomu v cizím jazyce, který
má stejnou platnost i u nás

 ožnosti studia mimo země EU
✚ mnajdete
na http://www2.dzs.cz
alší alternativou je absolvovat
✚ dpouze
část studia v zahraničí
v rámci projektu Erasmus
www.naep.cz

nástup do práce

ýdělek, získávání zkušeností,
✚ vkontaktů,
nezávislosti
návrat ke studiu a omeze✖ hnéoršímožnosti
uplatnění

usíte absolvovat přijímací
✖ mřízení,
zjistit informace
o škole, přijímačkách,
ubytování, přihlásit se na
místních úřadech

okud se platí školné, musíte je
✖ pplatit
také nebo požádat
o stipendia

rekvalifikační kurzy

 ůžete se jich účastnit jako
✚ muchazeč
nebo zájemce o
práci na úřadu práce, uchazeč může dostat podporu
při rekvalifikaci a mohou mu
být proplaceny i dodatečné
náklady

✖ musíte splnit podmínky dané

zákonem o zaměstnanosti, mj.
daný kurz skutečně absolvovat,
nenastoupit během rekvalifikace do zaměstnání aj.

✖ rekvalifikace provádějí jen

akreditované instituce, nabídka může být v daném regionu
nebo čase omezená
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ivotní náklady, pobyt mimo
✖ žznámé
prostředí, kulturní rozdí-

jazykové studium

ntenzivní výuka jednoho
✚ inebo
více světových jazyků,
možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní
jazykové zkoušky, někde
možnost spojení s nultým
ročníkem

statusu studen✚ ztaachování
(podmínky: nástup do

pomaturitního studia v roce
složení první maturity, min.
výuky 20 hodin týdně, škola
zapsaná v příloze vyhlášky
MŠMT) tj. stát platí zdravotní a sociální pojištění

 ožnost přivýdělku nebo
✚ mdalší
přípravy na studium VŠ
✖ fakticky ztráta jednoho roku
okud nejste z velkého
✖ pměsta,
přičtěte náklady na
dopravu nebo ubytování

✖ cena kurzu v desítkách tisíc
Úřad práce

ly, jazyková bariéra

jste během uplynulých
✚ p3okud
ožnost přivýdělku je omezená
✖ mvašimi
let alespoň 6 měsíců byli
schopnostmi, znalostmi
jazyka a náročností studia

okud jste řádným studentem
✖ pzahraniční
školy, zůstává vám
status studenta v ČR pouze
pokud je škola MŠMT uznána za rovnocennou vysoké
škole v ČR, pozor na akreditaci
zahraniční školy

ostrifikace MŠMT nebo
✖ nvysokou
školu, případně

Ministerstvo obrany či vnitra
(u vojenských škol a škol
z oblasti bezpečnosti)

účastni důchodového pojištění,
máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu
5 měsíců nebo se můžete rekvalifikovat – podrobně viz. článek
Absolventi a nezaměstnanost

p
omoc při hledání práce, orien✚ tace
v regionu a prostředí
usíte plnit podmínky úřadu
✖ mpráce
(dostavit se, účastnit se
pohovorů či rekvalifikací)

abídka nebývá příliš široká,
✖ nlépe
je hledat práci aktivně
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Letos jste neuspěli? Připravte se na příště! Praha, Brno, nově
také Ostrava, podzim 2011 až jaro 2012. 1x za 14 dní sobota
nebo 1x týdně středa.

Kam po maturitě:
do nultého ročníku
Potřebujete kratší přípravný kurz?
V září vypisujeme semestrální
kurzy se zahájením v lednu 2012.
Osnovu kurzů, doporučenou
literaturu k přijímačkám, termíny
a další informace najdete na
www.KamPoMaturite.cz.

Medicína + farmacie
+ veterina
■ přijímací zkoušky přírodovědeckých, farmaceutických, veterinárních, lékařských a pedagogických
fakult
■ příprava na rekvalifikační kurzy:
masér, fyzioterapeut, instruktor,
trenér
■ příprava na maturitu z biologie,
fyziky, chemie

Práva
■ přijímací zkoušky Právnické fakulty
UK v Praze, Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, Právnické
fakulty ZČU v Plzni a Právnické
fakulty UP v Olomouci
Psychologie
■ intenzivní příprava na přijímací
zkoušky
■ prohloubení znalostí pro zájemce
o práci v psychosociálních poradnách, na linkách důvěry, v personálních agenturách

Společenské vědy
■ přijímací zkoušky filozofických,
pedagogických a humanitních
fakult
■ prohloubení znalostí zájemců
o práci v psychosociálních poradnách, linkách důvěry, personálních
agenturách
■ příprava na maturitu z občanského
a společenskovědního základu
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Proč absolvovat
přípravné kurzy?
■ připraví vás na konkrétní
podobu přijímací zkoušky
■ budete intenzivně zkoušet
a procvičovat varianty
přijímaček z minulých let
■ zvýší až 3x vaši úspěšnost
u přijímaček:
■ Právnické fakulty:
		 průměrná úspěšnost
		 u přijímaček jen 18-22%
■ Policejní akademie ČR: prů		 měrná úspěšnost jen 21,6%
■ Lékařské fakulty:
		 průměrná úspěšnost 21-50%
■ Psychologie, žurnalistika:
		 úspěšnost u příslušných
		 fakult v průměru od 23%

Ekonomie
■ příprava na přijímací zkoušky VŠE,
FSV UK a ekonomických fakult
ČZU a dalších škol
■ procvičování znalostí z matematiky
a cizího jazyka s důrazem na
zvládnutí přijímacích testů
Žurnalistika
■ příprava na přijímací zkoušky
■ prohloubení znalostí pro zájemce
o práci v médiích – orientace
v české mediální scéně, české
i zahraniční politice
■ příprava na maturitu z českého
jazyka, občanského a společenskovědního základu
Politologie
a mezinárodní vztahy
■ příprava na přijímací zkoušky
■ prohloubení znalostí asistentů
poslanců, pracovníků v politice
a žurnalistice
■ příprava na maturitu
z občanského a společenskovědního základu
Angličtina
■ příprava na přijímací zkoušky
všech fakult, kde je součástí
přijímaček angličtina
■ příprava na maturitu z anglického
jazyka
Policejní akademie
■ příprava na přijímací zkoušky
■ prohloubení znalostí ekonomických
věd a dat politických událostí
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Kam po maturitě: do práce
H

ledáte práci? Víte co, kde, kdy, jak a za kolik chcete dělat? Odpověď na většinu otázek
už určitě znáte, ale nezaškodí si informace shrnout.

Pokud vůbec nevíte, jakou
práci vybrat
Dejte dohromady seznam činností, které principiálně nechcete dělat, nebo je odmítáte (např.
tabákový průmysl, zbraně, alkohol)
případně objektivně nemůžete dělat
(např. z důvodu zdravotního stavu
nebo protože vyžadují fyzické či psychické výkony nad vaše možnosti)
Nevyřazujte pracovní nabídky jen
proto, že nemáte dostatečnou praxi, znalosti nebo je v pozadí vašeho
záporného náhledu na obor předsudek nebo neochota
Co umíte a jak dobře? Jak jste na
tom (ale realisticky) s jazyky, počítačem a technikou obecně? Které
programy zvládáte a na jaké úrovni?
Co vaše vystupování, prezentační,
přesvědčovací a vysvětlovací schopnosti? Jste týmový hráč nebo sólista?
Dynamický typ? Analytik? Rozumíte
účetnictví, daním, právu, AutoCADu,
umíte programovat? Máte nějaké další zvláštní znalosti nebo dovednosti,
které využijete v praxi? Máte řidičský
průkaz a kolik najetých kilometrů?
U okruhu možných činností
a potenciálních firem si položte další otázky a pište si klady a zápory
daného zaměstnavatele a práce:
Je vybraný obor prací, kterou
chcete dělat desítky hodin týdně
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v několika následujících letech?
Obsahuje činnosti, které vás budou
alespoň částečně bavit, máte pro
ně vlohy nebo šanci se je naučit
a zvládnout?
Nabízí firma odpovídající zaškolení,
tréninky, individuální plán? Přicházíte
na pozici po někom, kdo vás ještě
stihne zaučit nebo dostanete jinou
osobu, která se vám bude věnovat?
Nebo budete „hozeni do vody“?
Máte informace o firemní kultuře
a atmosféře dané firmy? Jaké jsou
vztahy mezi zaměstnanci, fluktuace,
jde o uzavřený kolektiv? Vládne tu
duch kooperace nebo agresivita či

soutěživost? Zapadnete tam, budete
se tam cítit dobře?
Můžete se ve firmě rozvíjet,
vzdělávat, kariérně postupovat?
Jaká je nabízená odměna za práci, možnosti navyšování po zkušební době/další roky? Pevný plat
nebo pohyblivá složka v závislosti
na výkonu? Jak přesně se stanovuje
a jaký se očekává výkon? Peníze nejsou jediný rozhodovací faktor - jaké
jsou další benefity (od pružné pracovní doby, stravenek, dalšího týdnu
dovolené, služebního telefonu přes
auto až po možnost studia vysoké
školy při zaměstnání a další)?

Kde hledat
■ Kromě formálních možností (pracovní portály, inzerce v tisku, agentury, úřad práce) nepodceňujte ani ty neformální – kolik znáte v okolí lidí,
kteří získali praxi u rodičů v práci nebo přes známé, příbuzné nebo
bývalé učitele nebo kolegy? U personálních agentur očekávejte někdy
i dost zdlouhavá přijímací řízení a testy. Ze zkušenosti víme, že pozice,
které vám potom nabídnou, mohou být dost daleko od toho, co jste
udali jako vaše požadavky. Při pohovoru se připravte na to, že personalista může mít v ruce dokumenty, které s vaším aktuálním životopisem
mají pramálo společného. I tak se ovšem jedná o užitečnou pomoc
a agenturu můžete brát jako solidní přípravu na „ostré“ pracovní pohovory.
■ Rozhodně není drzé oslovit firmu, která se vám líbí. Firmy mají zájem
o motivované zaměstnance, můžete získat třeba stáž, praxi nebo
brigádu. Navíc pokud je vám v zásadě jedno co a kde budete dělat,
může vám to při hledání práce spíš uškodit.
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Ž

ivotopis by v ideálním případě měl být přizpůsoben každé konkrétní pracovní nabídce. Při
popisu vaší dosavadní praxe totiž můžete vypíchnout činnosti, které jsou uvedeny v daném
inzerátu a tím zůstat v sítu personalisty. Totéž samozřejmě platí pro motivační dopis.

Životopis a motivační dopis

Připravte si také cizojazyčné verze obou dokumentů. Nejvhodnějším
formátem elektronického životopisu
je doc a pdf, u jiných formátů riskujete, že je protějšek neotevře nebo
je počítač vyhodnotí jako nebezpečný typ přílohy. Pozor na velikost
dokumentů. Posíláte-li životopis
e-mailem, ověřte si, zda skutečně
dorazil a neskončil ve spamu.
Rozhodně doporučujeme vystavit životopis na některém z pracovních portálů, několikanásobně zvýšíte svou šanci – možná se budete
divit, kolik firem takto najde své
budoucí zaměstnance, přestože
samy přímo neinzerují – například
využívají služeb personální agentury. Vyplatí se také aktivovat dobře nastavené vyhledávací agenty
či „psy“, abyste nepřehlédli žádný
zajímavý inzerát.
Čím vyvážit v životopise
a při pohovoru nedostatek
praxe:
■ Školní praxe, fiktivní firma v rámci
školní výuky
■ Výsledky vlastní činnosti – plakáty
na ples, zajímavý referát, výzkum
■ Účast v soutěžích
■ Výměnné pobyty, dlouhodobé
zahraniční pobyty, mezinárodní
brigádnické tábory nebo jiné
dobrovolnické projekty
■ Organizace školní a mimoškolní
činnosti – např. vedení oddílu,
pomoc s organizací letních táborů,
charita, dobrovolnické projekty,
organizace sběru nebo plesu

ti: kromě názvu firmy vypíšeme
i název pozice a náplň práce, čím
více souvisí s místem, na které
se hlásíte, tím víc je zdůrazněte
nebo rozepište. Pozor na mezery
v praxi: samozřejmě bychom
neměli lhát, ale ani zbytečně zdůrazňovat „díry“ typu pobytu na
pracovním úřadě, přerušení studia
apod. Zvlášť při dlouhodobějším
výpadku se to nemusí vyplatit.

slovníček
■ Assessment Center – výběr
kandidáta na pracovní pozici
z většího množství uchazečů.
Může trvat několik hodin i celý
den. Součástí jsou nejrůznější testy, sebeprezentace,
zpracování případových studií
či úkolů typických pro daný
obor a to jak samostatně,
tak i v týmu. Sledují se způsoby, jak účastníci reagují na
časový stres, zda jsou schopni
týmové spolupráce, jaké mají
osobnostní charakteristiky a
další. Podle typu pozice lze
odhadnout, jaký typ člověka zřejmě firma hledá – zda
dravého kariéristu, týmového
hráče, analytika, atd.
Agent/hlídací pes – po
nastavení kritérií vyhledává a
zasílá na váš e-mail pracovní
nabídky
■

CV Curriculum vitae
– životopis
■

Životopis by až na výjimky měl
být ve strukturované podobě, graficky přehledný, obsahovat aktuální
a pokud možno lichotivou :-)
fotografii (pasový formát, obličej). Kromě osobních údajů nesmí chybět vzdělání. Po vzdělání
seřazeném od nejvyššího uvádíme také jazykové nebo počítačové kurzy nebo semináře, případně
rekvalifikace. Pracovní zkušenos-
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■ Průvodní vs. motivační dopis

– průvodní dopis píšeme
v případě, že se nehlásíme na
konkrétní pozici, obvykle u personální agentury. U konkrétní
pozice nebo pokud posíláme
životopis do vybrané firmy,
vždy píšeme motivační dopis.

Další skupinou jsou ostatní dovednosti – jazyky, PC, řidičský průkaz a další. Pokud máte písemná
doporučení nebo referenční osoby
z minulých zaměstnání, připište je
také.

Příprava na pohovor
Zjistěte co nejvíce informací
k firmě a pracovní pozici. Připravte
se na otázky – pravděpodobně zazní dotazy na to, co už jste
dělali, proč vybíráte tuto práci
a firmu, jaké máte plány, proč
by měli vzít právě vás, nejlepší
a nejhorší vlastnost/zážitek/, silné
a slabé stránky, čeho jste dosáhli. Přizpůsobte tomu styl oblečení.
Připravte si potřebné dokumenty – vytištěný životopis, doklady
o vzdělání, referenční dopisy, portfolio prací a podobně. Nechoďte
ani moc brzy, ani pozdě – pokud
nestíháte, zavolejte a omluvte se.
Co rozhodně při pohovoru nedělat: pomlouvat učitele, bývalé
zaměstnavatele, uvádět nepravdivé
informace o dovednostech, zkušenostech nebo vzdělání, nedostatky v chování (hlučnost, agresivita,
nevhodný oděv, žvýkání, nevypnutí
mobilního telefonu apod.).
O kolik si říct peněz?
Pokud firma v inzerátu uvede
určité rozpětí, můžete z něj vyjít.
Pokud máte praxi nebo schopnosti, nestyďte si říct i o víc – samozřejmě to chce určitý realistický
odhad.
Srovnání platů najdete např. na
http://www.platy-mzdy.cz, http://
www.platy.cz, http://platy.prace.cz
nebo ve statistikách MPSV http://
www.mpsv.cz/ISPV.php
Odkazy
www.jobs.cz, www.monster.cz,
www.prace.cz, www.sprace.cz,
www.aprace.cz, www.istp.cz,
www.occupationsguide.cz,
www.infoabsolvent.cz

29.3.2011 15:13:50
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Vzor motivačního dopisu
LHOTEX s.r.o.
Mgr. Lucie Nováková
Počáteční 21
999 99 Lhota
Vážená paní Nováková,
reaguji na Váš inzerát na pozici Obchodní specialista,
který jsem si přečetl na www.lhotecko.cz.
V současné době končím studium na Lhotecké akademii, během studia jsem získal praxi ve společnosti
E-LHOTA s.r.o. jako pracovník obchodního oddělení.
Zde jsem připravoval propagační materiály, organizoval obchodní schůzky a jednání se také účastnil. Jsem
zvyklý prezentovat před větším množstvím lidí, ovládám
jazyky a práci s počítačem, nabízím flexibilitu, proaktivitu a schopnost práce samostatně i v týmu.
Věřím, že mohu být pro Vaši společnost přínosem
a rád bych se účastnil výběrového řízení pro tuto pozici.
Děkuji a těším se na další spolupráci,
Jiří Novák
Tel. 777 000 000
E-mail novak.lhota@gmail.com
Konečná 21
999 99 Lhota

Jiří Novák
Konečná 21, 999 99 Lhota
Tel. 777 000 000
E-mail novak.lhota@gmail.com
Datum a místo narození: 21. 9. 1992 Lhota

ŽIVOTOPIS

Vzdělání
2007 – 2011 Lhotecká akademie
Maturitní zkouška z matematiky, anglického jazyka, účetnictví, odborných ekonomických předmětů

Praxe/Pracovní zkušenosti
2010 – 2011 E-LHOTA s.r.o.: významný výrobce sušených rajčat a rajčatového protlaku
2011: pracovník obchodního oddělení – Příprava propagačních materiálů, organizace a účast na obchodních
jednáních, příprava prezentací a jejich následné prezentování zákazníkům, zajišťování fakturace
2010: pracovník recepce – administrativní a organizační práce
2007 – 2011 jednatel fiktivní firmy v rámci Lhotecké akademie, organizace a účast na veletrhu FIF
srpen 2010 vedení Work Camp Lhota Tomato 2010 organizační zajištění, vedení a organizace volného času
25 zahraničních účastníků

Znalosti
Anglický jazyk – plynně slovem i písmem, státní zkouška
Francouzština – středně pokročilá znalost
Práce s počítačem – Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint nadstandardní uživatelská znalost
Řidičský průkaz skupiny B, 8000 najetých kilometrů

Další vlastnosti a dovednosti
Flexibilita, spolehlivost, proaktivita, schopnost samostatné i týmové práce, prezentace před lidmi,
odolnost vůči stresu

Reference
Ing. Petr Zelený, vedoucí obchodního oddělení E-LHOTA s.r.o., tel. 777 999 999, e-mail zeleny@elhota.cz
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Absolventi a nezaměstnanost

Podporu v nezaměstnanosti můžete
získat pouze v případě, že jste v posledních 3 letech měli důchodové pojištění,
a to po dobu nejméně 6 měsíců (12
měsíců, pokud nejste „čerství absolventi“ neboli jste se soustavně nepřipravovali na budoucí povolání). Uchazeč
o zaměstnání může získat také podporu
při rekvalifikaci. Pozor, uchazeči evidovaní od nového roku již nemají možnost
měsíčního přivýdělku do 4.000 Kč, jak
tomu bylo předtím. Přivýdělek je nutno
nahlásit stejně jako předtím, ale zastaví
se vyplácení podpory. Důležité paragrafy: 5, 25, 39, 40, 41, 43, 50 zákona 435/2004 Sb. v aktuálním znění
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/
prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004,
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_
info/zmeny_zakona_o_zamestnanosti_a_v_oblasti_ssp.pdf,
http://www.mesec.cz/mzdy-aduchod/mzda-a-plat/pruvodce/
podpora-v-nezamestnanosti/

Podpora v nezaměstnanosti v číslech
3 poslední roky, během nichž jste museli po určenou dobu být účastni
důchodového pojištění. Jinak podporu nezískáte.

5 měsíců, po které dostanete podporu v nezaměstnanosti, je-li vám do
50 let a splníte další podmínky

6 měsíců, kdy jste museli odvádět důchodové pojištění
12 měsíců placení důchodového pojištění, pokud nejste čerství absolventi a chcete-li získat podporu

45% průměrného měsíčního výdělku/vyměřovacího základu – podpora
v posledním měsíci nebo za celou dobu, pokud uchazeč ukončil
pracovní poměr dohodou nebo bez vážného důvodu

50% výdělku/základu – podpora 3. a 4. měsíc
60% výdělku/základu – podpora při rekvalifikaci
65% výdělku/základu – podpora 1. a 2. měsíc
3.266 – maximální podpora při rekvalifikaci bez doložení příjmů
3.499 – maximální výše podpory bez doložení příjmů
13.528 – maximální výše podpory při doložení příjmů
15.161 – maximální podpora při rekvalifikaci a doložení příjmů

Maturita 2011

– nové knihy pro přípravu ke státní maturitě

K

nižní novinky nakladatelství Didaktis nabízí praktické rady pro přípravu k základní
úrovni státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a angličtiny.

Najdete zde podrobné popisy jednotlivých částí zkoušky, ilustrační zadání,
didaktické testy s klíčem. U angličtiny navíc přehledy gramatických a lexikálních jevů pro úroveň B1, u českého jazyka pomocná schémata k interpretaci
uměleckých a neuměleckých textů k ústní části maturitní zkoušky a vzorové
pracovní listy s rozborem textů a u matematiky podrobné postupy řešení úloh
a návody umožňující zvolit správný postup řešení podobných typů příkladů.
■ 10% sleva! Běžná cena jedné knihy 169,- Kč, naše cena 159,- Kč
■ Knihy objednávejte na www.KamPoMaturite.cz nebo osobně v našem
knihkupectví (Nakladatelství a vzdělávací agentura Amos, Dukelských hrdinů 21, Praha 7,
■

tel. 233 382 685, otevřeno pondělí – čtvrtek 8.30-17.30, pátek 8.30-16.00, přestávka 13.00-13.30)

Přípravné kurzy
ke státní maturitě
■ Pořádáme

přípravné
kurzy ke státní maturitě
a k přijímacím zkouškám
na VŠ
■ 2012

Brno, Praha, Ostrava

■ kurzy

o víkendu
nebo ve všední den

Zvyšte svou
šanci na úspěch
■ Přihlaste

se osobně, přes
www.KamPoMaturite.cz
nebo nám napište
na info@kampomaturite.cz

tip!
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VŠ VysokeSkoly.com

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu
P

řestože většina vysokých škol uzavírá přihlášky
koncem února nebo března, stále ještě můžete podávat
přihlášky u vybraných fakult a oborů – přehled najdete
v článku Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ.
■

 roce 2010 předstihla Masarykova
V
univerzita v počtu podaných přihlášek Univerzitu Karlovu v Praze
(51127 oproti 46075). Na dalších místech figurují univerzity v Olomouci,
Plzni, Česká zemědělská univerzita
v Praze a VŠE v Praze. Na druhém
konci žebříčku najdeme AVU (494),
VŠUP (720) nebo JAMU (746).

■ Nejvyšší

šanci na úspěch při přijímacím řízení máte na VŠCHT nebo
ČVUT v Praze, které přijímají na velkou
část bakalářských oborů bez přijíma-

cích zkoušek, nejhůře se dostanete
na VŠUP (10,9%), Divadelní fakultu
AMU (12,7%) a Fakultu výtvarných
umění VUT v Brně (12,9%).
■

Perfektní přípravu doporučujeme i u přijímaček na 2. lékařskou
fakultu UK (16%), Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity (19,3%), Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity (19,5%)
nebo Fakultu logistiky a krizového
řízení (20,9%).
Zdroj:http://www.uiv.cz/clanek/368/2082

Technická Univerzita v Liberci
– fakulta strojní viz str. 16
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích viz str. 16

Liberec

485 353 716

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

České Budějovice

387 842 108

www.VSTECB.cz

www.fs.tul.cz
www.vstecb.cz

Dny otevřených dveří vysokých škol v dubnu, květnu a dalších měsících 2011
nově sp
ec
MANAG ializace
EMEN
DOPR
T
AVY A
PŘEPRA
VY!

duben

Květen

červen

červenec
září

7.4.2011 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praze

> prezenční i kombinované forma

> bezplatné studium

> výborná uplatnitelnost absolventů

DOD studijní obory Porodní asistentka,
Radiologický
> kompletně vybavený vysokoškolský
kampus
asistent a Všeobecná sestra
15.4.2011 Akademie múzických umění v Praze (AMU)
Konzultace k přijímacím zkouškám
DAMU obor
Kontakt
Adresa: Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 842 108
produkce
Email: vstecb@vstecb.cz
20.4.2011 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
DOD
tně a bezplatně
ali
>>>>>studujte kv
>>
>>
>>
>>
>>
kou školu
škola
5.5.2011 Literární akademie (Soukromá vysoká
DOD
>>
>>>>veřejnou vyso
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>
>>
>>
>>
>>
Josefa Škvoreckého) s.r.o.
>>
>>>>>>

21.5.2011 Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
27.5.2011 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Palestra, s.r.o.
3.6.2011 Univerzita Karlova v Praze (UK)
9.6.2011 Unicorn College s.r.o.
19.6.2011 Vysoké učení technické v Brně
10.6.2011 Akademie múzických umění v Praze (AMU)
11.06. – Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
17.06.2011
22.6.2011 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola
25.6.2011 Vysoká škola sociálně-správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
20.7.2011 AKCENT College, s.r.o.
5.9.2011 AKCENT College, s.r.o.
30.9.2011 Akademie múzických umění v Praze (AMU)

soukromá
veřejná
soukromá
soukromá

FROV

veřejná

DOD

soukromá

Fakulta sociálních věd - Institut ekonomických studií
13.1.2011, 10.2.2011, 24.3.2011, 9.6.2011
DOD Fakulta výtvarných umění
FAMU - DOD

veřejná
soukromá
veřejná
veřejná
veřejná

DOD
DOD

soukromá
soukromá

DOD
DOD
FAMU - DOD

soukromá
soukromá
veřejná

Některé školy mají více termínů nebo konají dny otevřených dveří pravidelně. Úplný přehled najdete na
www.KamPoMaturite.cz nebo www.VysokeSkoly.com.

tip!
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16 veřejné vysoké školy
Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?
Přihlášku v dubnu můžete podat na většině soukromých vysokých škol. Veřejné vysoké školy měly obvykle uzávěrku přihlášek
ke konci února nebo března, v dubnu a dalších měsících se uzavírají přihlášky do navazujícího magisterského studia nebo
studia doktorského. Kompletní přehled najdete na www.VysokeSkoly.com. Pokud školy nenaplnily své kapacity, vypisují
druhé kolo přijímacího řízení v těchto dnech, informace jsou dostupné na jejich stránkách nebo úřední desce. Vždy je dobré
ověřit na studijním oddělení, zda 2. kolo nebylo zrušeno z důvodu naplnění kapacity oboru v prvním kole.
Následující veřejné vysoké školy plánují přijímání přihlášek do bakalářského nebo
nenavazujícího magisterského studia ve 2. kole nebo v 1. kole i v dubnu a dále.
ČVUT Fakulta informačních technologií

30. 4. 2011 (1. kolo)

ČVUT Fakulta strojní

29. 4. 2011 (1. kolo)

Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

30. 4. 2011 (1. kolo)

Ostravská univerzita v Ostravě Lékařská fakulta – dodatečné přijímací řízení pro obor Radiologický asistent
(kombinovaná forma)

30. 4. 2011

Technická univerzita v Liberci (TUL) Ústav zdravotnických studií

25. 5. 2011 (1. kolo)

TUL Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

14. 8. 2011 (2. kolo)

TUL Fakulta strojní

10. 8. 2011 (2. kolo)

TUL Fakulta textilní (mimo obor Textilní a oděvní návrhářství)

10. 8. 2011 (2. kolo)

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování

3. 6. 2011 (1. kolo)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu

25. 8. 2011 (2. kolo)

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) Cyrilometodějská teologická fakulta obor Charitativní a sociální práce,
obor Mezinárodní sociální a humanitární práce

29. 4. 2011 (1. kolo), 29. 7. 2011 (2. kolo)

UPOL Pedagogická fakulta

12. 8. 2011 (2. kolo)

UPOL Přírodovědecká fakulta

15. 8. 2011 (2. kolo)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Fakulta aplikované informatiky obor Information and Control Technologies

29. 5. 2011 (1. kolo)

UTB Fakulta humanitních studií obor English for Business Administration

29. 5. 2011 (1. kolo)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB) Fakulta bezpečnostního inženýrství

30. 4. 2011 (1. kolo), 28. 7. 2011 (2. kolo)

VŠB Fakulta elektrotechniky a informatiky

30. 4. 2011 (1. kolo)

VŠB Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

30. 4. 2011 (1. kolo), 10. 8. 2011 (2. kolo)

VŠB Hornicko-geologická fakulta

30. 4. 2011 (1. kolo), 31. 7. 2011 (2. kolo)

VŠE Fakulta informatiky a statistiky

15. 4. 2011 (1. kolo), 2. kolo
a 1. kolo pro obor PIS 20. 7. 2011

VŠE Národohospodářská fakulta

31. 5. 2011 (1. kolo)

Vysoká škola polytechnická Jihlava

30. 4. 2011 (1. kolo), 20. 7. 2011 (2. kolo), program
Elektrotechnika a informatika ještě 3. kolo: 12. 8. 2011

Vysoké učení technické v Brně (VUT) Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií do programu AJEI-H

30. 4. 2011 (1. kolo)

VUT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

15. 8. 2011 (2. kolo)

Západočeská univerzita v Plzni (ZU) Fakulta ekonomická

22. 7. 2011 (2. kolo)

ZU Fakulta elektrotechnická

10. 4. 2011 (1. kolo)

ZU Fakulta strojní

8. 4. 2011 (1. kolo)

ZU Fakulta zdravotnických studií v tištěné podobě

15. 4. 2011 (1. kolo)

Technická Univerzita v Liberci – fakulta strojní
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 v prezenční i kombinované formě studia.

Studentská 2
461 17 Liberec
Telefon: 485 353 716
studijní oddělení
jaroslava.krejcova@tul.cz
www.fs.tul.cz
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Tříletý bakalářský studijní program můžete
studovat se zaměřením na: materiálové inženýrství,
obrábění a montáž, strojírenskou metalurgii, tváření kovů a plastů, dopravní stroje, energetické
stroje, sklářské stroje, stavbu strojů, inženýrskou
informatiku, řízení výroby, výrobní systémy,
aplikovanou mechaniku, počítačové modelování
Přijímací řízení: uchazeči jsou přijímáni na volná
místa v pořadí podle výsledků studia na střední škole.
Přihlášky: do 31. 3. 2011 a průběžně do 10. 8. 2011.
Tříletý navazující magisterský
studijní program s obory:
■ Aplikovaná mechanika (se zaměřením na
inženýrskou mechaniku, mechaniku tekutin
a termodynamiku),
■ Výrobní systémy (se zaměřením na pružné
výrobní systémy pro strojírenskou výrobu),
■ 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),
■ Automatizované systémy řízení ve strojírenství
(se zaměřením na automatizaci inženýrských prací, automatické řízení technologických procesů),
■ Strojírenská technologie (se zaměřením na
materiálové inženýrství, obrábění a montáž,
strojírenskou metalurgii, tváření kovů a plastů).
Dvouletý navazující magisterský
studijní program s oborem Inovační inženýrství.
Doktorské čtyřleté studijní programy:

■ Strojní inženýrství (s obory aplikovaná mecha-

nika, výrobní systémy a procesy, materiálové
inženýrství),
■ Stroje a zařízení (s oborem konstrukce strojů
a zařízení),
■ Strojírenská technologie (s oborem strojírenská
technologie).

28.3.2011 13:08:39
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VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

www.VSTECB.cz
nově s
peciali
zace
MA
DOPR NAGEMENT
AVY A
PŘEPR
AVY!

> prezenční i kombinované forma
> bezplatné studium
> výborná uplatnitelnost absolventů
> kompletně vybavený vysokoškolský
kampus

Kontakt
Adresa: Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 842 108
Email: vstecb@vstecb.cz
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

P

očet podaných přihlášek v roce 2010 dosáhl 18 tisíc
– ke studiu se zapsalo přes 13 tisíc uchazečů – jedná
se o necelých 15% počtu zapsaných na veřejných vysokých
školách. Největší zájem je o Univerzitu J. A. Komenského,
Metropolitní univerzitu Praha a Vysokou školu obchodní
v Praze. Nejmenší počet přihlášek evidují VŠCRHL, Akcent
College a UNYP.
■

 ýhodou přijímacího řízení na
V
soukromých školách je v mnoha
případech absence přijímací
zkoušky. Díky tomu je šance
na přijetí mnohdy stoprocentní
– namátkou BIVŠ, BIBS,
VŠMVV, VŠCRHL a další.
I zde ale existují výjimky
– nejnižší úspěšnost uchazečů
vykazují VŠR-IFD (42,6%),

PVŠPS (66,7%) nebo Akcent
College (69,6%).
výhody
■ obvykle jednoduché přijímací řízení
nebo zcela bez přijímací zkoušky
■ většinou téměř jisté přijetí
(průměrná úspěšnost je 89%)
■ u vynikajících studentů možnost
stipendií

 vybraných škol návaznost na
u
praxi, nebo i garance uplatnění
(Škoda Auto VŠ, Unicorn College)
■ individuálnější přístup ke
studentovi, menší konkurence
mezi studenty (zkoušky, zápisy,…)
■

nevýhody
■ školné desítky až stovky tisíc
korun za akademický rok
■ ne všechny školy poskytují
navazující magisterské studium
pro všechny obory
■ téměř polovina škol neposkytuje
dotované ubytování a stravování
(nebo stipendium na ubytování),
některé pak nezajišťují ubytování
vůbec nebo v omezené míře
Zdroj: http://www.uiv.cz/clanek/368/2082,
www.vysokeskoly.com

C

M

Y

B.I.B.S., a.s.
Brno international Business School
viz str. 26

Brno

545 242 583

www.bibs.cz

Metropolitní univerzita praha, o.p.s.
viz str. 43

Praha 10

unicorn college, s.r.o.
viz str. 44

Praha 3

271 097 111

www.unicorncollege.cz

University of New York in Prague, s.r.o.
viz str. 27

Praha 2

224 221 281

www.unyp.cz

Vysoká škola hotelová v praze 8, s.r.o.
viz str. 23

Praha 8

283 101 111

www.vsh.cz

Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů o.p.s.
viz str. 21

Praha 5

251 171 935

www.vip-vs.cz

Vysoká škola obchodní, o.p.s.
viz str. 20

Praha 1

224 056 337

www.vso.cz

CM

MY

CY

247 815 044

www.mup.cz

CMY

K

www.VysokeSkoly.com

■ kompletní přehled akreditovaných programů a oborů ■
aktualizované kontakty na všechny vysoké školy – veřejné, státní i soukromé ■ náplně jednotlivých oborů –
vše přehledně na jednom místě ■ přehledy školného ■ dny otevřených dveří ■ kalendář akcí ■ data podání
přihlášek ■ termíny a nápň přijímaček ■ statistiky úspěšnosti přijetí ■ nezaměstnanost absolventů
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CEVRO Institut, Praha
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Elektr. přihláška: ANO
Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz
CEVRO Institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií.
Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat!
OBORY STUDIA
Bakalářské studium (Bc.) v oborech:
■ Politologie a mezinárodní vztahy
■ Právní specializace – veřejná správa
■ Právní specializace – Právo v obchodních vztazích
■ Sociologie – Sociální analýzy
Délka studia: 3 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná

Magisterské studium (Mgr.) – navazující magisterské
studium v oborech:
■ Politologie
■ Veřejná správa
Délka studia: 2 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná

■ Studium oborů s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru.
■ Špičkový pedagogický sbor: Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. – rektor; Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., Ph.D., Prof. Dr. Miroslav Novák,
Prof. JUDr. František Zoulík, CSc., Prof. PhDr. Petr Matějů – garanti oborů
■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí
■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy
■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže
ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ:
management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické
instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analytická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné NGOs, média a PR agentury
Dny otevřených dveří: Obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin.
Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707.
Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově
E-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401.

KPM13_SVS.indd 20
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Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Dny otevřených dveří: 17. 6. 2011 od 14 do 18 h, 3. 12. 2011 od 9 do 12 h
Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. kolo do 28. 2. 2011; 2. kolo do 24. 7. 2011

Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

MVŠO nabízí v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management tyto obory:
■ Podniková ekonomika a management se zaměřením na řízení malých
až středních podniků a přípravu manažerů na středním stupni.
■ Management a ekonomika ve veřejném sektoru s cílem připravit experty pro
oblast veřejné správy se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky nejen v ČR, ale i v kontextu
k zemím a orgánům EU.
■ Podnikové informační systémy
se specializací na informatiku, informační vědu,
systémovou analýzu, systémové inženýrství
a manažerské disciplíny.
Nabízíme:
■ Orientaci na praxi a úspěch absolventů
v tržním prostředí
■ Odborné mezinárodně certifikované kurzy
■ Stipendijní pobyty v zahraničí
■ Nízké školné

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI?
ZVOLTE KARIÉRU V DIPLOMACII NEBO VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI!
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:

U Santošky 17
150 00 Praha 5
Telefon: 251 171 935
info@vip-vs.cz
www.vip-vs.cz

■ 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. Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí
komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat
významné pozice na národní i nadnárodní úrovni.
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.
Navštivte nás na www.vip-vs.cz, www.vip-vs.sk nebo
v Dny otevřených dveří 28. dubna, 26. května, 30. června,
8. září. Další informace na webových stránkách školy.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. studijní středisko Praha
Akreditovaný studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT
Tříletý bakalářský studijní obor ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Kombinovaná forma studia – dvoudenní soustředění (pátek a sobota)
■ bez přijímacího řízení
Podmínky přijetí:
■ vyplnění on-line přihlášky ke studiu
■ doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikační doložky
■ poplatek za přijímací řízení ve výši 400,-

Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1

info@svse-praha.cz

■ studentům VŠ lze uznat totožné předměty hodnocené v předchozím studiu A, B nebo C
■ v rámci školného obdrží studenti základní studijní literaturu
■ studenti mohou využít služeb knihovny
■ studenti se připravují kromě soustředění i samostatně s využitím studijních opor poskytnutých školou,
předepsané literatury a dalších informačních zdrojů
■ ke studiu bude v akademickém roce 2011/2012 přijato maximálně 80 studentů, rozhoduje pořadí
uchazečů
■ studenti se mohou ZDARMA zapojit do profesního vzdělávání v „Systému certifikace účetních v ČR“
dle podmínek ICÚ, a.s. a získat certifikát „Certifikovaný účetní“

www.svse-praha.cz

Termín podání přihlášky: do 30. 8. 2011
Dny otevřených dveří: 17. dubna, 17. května, 28. června 2011 – vždy 17,00 – 18,00 hodin

Telefon: 222 125 256

S NÁMI MÁ ŠANCI NA VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ KAŽDÝ
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Vysoká škola finanční a správní
1. soukromá ekonomická univerzita v ČR

Bakalářské a magisterské studijní obory v českém jazyce
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Aplikovaná informatika
Bankovnictví
Finance a finanční služby
Marketingová komunikace
Pojišťovnictví

Právo ve veřejné správě
Právo v podnikání
Řízení podniku a podnikové finance
Veřejné finance
Veřejná správa

Bakalářské a magisterské studijní obory v anglickém jazyce
● Business Management and Corporate Finance
● Marketing Communication

Bakalářské a magisterské studijní obory v anglickém jazyce
ve spolupráci se City University of Seattle
● Business Management and Corporate Finance & BSBA/MBA
● Marketing Communication & BSBA/MBA
● Master of Business Administration

Doktorský studijní program v českém jazyce
● Finance

bakalářské
studium

magisterské
studium

BSBA
studium

MBA
studium

doktorské
studium

www.vsfs.cz
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%DNDOiĜVNp a LQåHQêUVNp studijní obory.
Ƒ+RWHOQLFWYt(Bc.)
Ƒ+RWHOQLFWYt(Bc.) – výuka v anglickém jazyce
Ƒ0DQDJHPHQWGHVWLQDFHFHVWRYQtKRUXFKX (Bc.)
Ƒ0DUNHWLQJRYpNRPXQLNDFHYHVOXåEiFK (Bc.)
Ƒ0DQDJHPHQWYROQpKRþDVX (Bc.)

Studium MBA.
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s.
Duškova 7, 150 00 Praze 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz
Bakalářské studijní programy
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských
oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnická záchranář. 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 směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky.
Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU
a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.).
Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System.
Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní
charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu.
Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna
s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních.
Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí,
realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy.

Školné
■ Pro obor Porodní asistentka a Všeobecná sestra výše
školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok.
■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí
56.000,- Kč za celý akademický rok.
■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí
48.000,- Kč za celý akademický rok.
Školné je splatné ve dvou splátkách (k 30.9. a 1.2.)
složenkou typu A na účet školy.
Dny otevřených dveří
7. dubna 2011, 11.00 - 18.00 hodin

Přijímací řízení: I.kolo 22.6.2011 uzávěrka přihlášek do 15.6.2011
II.kolo 24. 8.2011 uzávěrka přihlášen do 1.8.2011
Zahraniční spolupráce
Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží.
Nabídka studijních oborů
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

Zdravotnický záchranář

ZZ

53-45-R/0241

3 roky

Státní zkouška

Soukromá vysoká škola
ekonomických studií
Bc.

bakalářské studium

management, mezinárodní ekonomika a právo,
účetnictví, bezpečnostní management

Ing.

navazující magisterské studium

STRATEGICKČÒMANAGEMENT ÒµNANāNÒMANAGEMENT

www.svses.cz

Lindnerova 1, Praha 8
tel.: 284 840 027, 284 841 027
e-mail: info@svses.cz

Kombinovaná forma studia
Angličtina jako cizí jazyk
Již nyní se můžete hlásit
na rok 2011/2012!

AKCENT College – soukromá
vysoká škola
Nabízíme prezenční a kombinované tříleté
bakalářské studium v perspektivních
oborech s pedagogickým zaměřením.
 Angličtina jako cizí jazyk
 Čeština jako cizí jazyk
Termíny pro podání přihlášek:
5. června (2. kolo), 15. srpna (3. kolo).
Ke studiu se můžete hlásit on-line.

nejsme
ÞDNÒ
suchaři
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Přijďte na den otevřených dveří:
20. července, nebo 5. září 2011
a dozvíte se víc!

telefon: 261 109 234

www.akcentcollege.cz
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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

Okružní 935
674 01 Třebíč

■ Přijímací řízení se skládá ze všeobecného testu.
■ Termíny přijímacího řízení: 14. 2. 2011, 26. 4. 2011, 16. 5. 2011, 22. 8. 2011
■ Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku,

ověřenou kopii maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč.

Tel.: 568 850 047
800 400 220

Od 17. 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.

info@zmvs.cz

Studenti si mohou během tří semestrů 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.

www.zmvs.cz

Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého ) s.r.o.
Obory studia

Na Pankráci 54
140 00 Praha 4
Telefon: 272 773 045
Elektr. přihláška: ANO
lit-akad@lit-akad.cz
www.literarniakademie.cz

Bakalářské (titul BcA.)

délka

forma

jazyk

Tvůrčí psaní a publicistika

3 roky

prezenční + kombinovaná

český

Komunikace v médiích

3 roky

prezenční

český

Navazující magisterské (titul MgA.)

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

■ Dny otevřených dveří: 7. dubna 2011 a 5. května 2011.
■ 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

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

Pilská 9
198 00 Praha 14 – Hostavice
Tel.: 281 932 013
731 411 370
Fax: 281 930 154
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

KPM13_SVS.indd 25

Studijní obory:
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■ Sportovní a kondiční specialista, nově
i s možností specializace „Wellness“
se sníženou cenou na školné v 1. roce
Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná – 3 roky
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška, Bc.
Školné: 29 000,- Kč/semestr
Termíny přijímacího řízení:
22. 4., 27. 5., 15. 7., 26. 8. 2011 (od 10h)
Den otevřených dveří: 27. 5. 2011 (10 - 15h)

Kurzy celoživotního vzdělávání
Studijní obory:
■ Instruktor sportovních aktivit
■ Manažer sportovních aktivit
■ Instruktor tvořivých činností pro volný čas
■ Wellness praktik
■ Manažer wellness aktivit
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)
37.500,- Kč/rok (Wellness praktik)
45.000,- Kč/rok (Manažer sportovních aktivit,
Instruktor tvořivých činností pro volný čas, Manažer
wellness aktivit)
Den otevřených dveří: 27. 5. 2011 (10 - 15h)
Rekvalifikační kurzy a semináře:
■ Sportovní masér
■ Cvičitel zdravotní TV
■ Instruktor fitcentra, Instruktor aerobiku

28.3.2011 14:40:48
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Prague College
Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813
info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz
Britská vysoká škola v Praze nabízí magisterské a bakalářské studium na třech fakultách - School of Business,
School of Art & Design a School of IT & Computing. Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci
s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii Univerzitou roku 2009/10 (Time Higher Education).
Na Prague College naleznete – kvalitní výuku v anglickém jazyce ■ moderně vybavené prostory s kvalitní technikou
■ přátelskou a osobní atmosféru ■ profesionální a zkušené lektory ■ programy akreditované britskou organizací Edexcel a registrováné MŠMT
■ Magisterské studium – MSc International Management
Studijní program, který zajišťuje strukturované manažerské vzdělání, zahrnující studium prostředí mezinárodních a multikulturních organizací.
Program je určený pro zájemce o pracovní pozice ve vyšším managementu.
■ Bakalářské studium
Navazující program pro absolventy HND programů. Student nastupuje do závěrečného ročníku britského bakalářského programu
(jedná se o 3 rok studia). ◆ BA (Hons) International Business Management ◆ BA (Hons) Graphic Design
◆ BA (Hons) Fine Art & Experimental Media ◆ BSc Applied Computing
■ Higher National Diploma
Dvouletý britský univerzitní program s přímým postupem do posledního bakalářského ročníku.
◆ HND Business ◆ HND Graphic Design ◆ HND Interactive Media ◆ HND Computing
■ International Business
Pomaturitní studijní program nabízející praktické vzdělání v oblasti obchodu a managementu. Certificate
(9 měsíců) – Diploma – Higher Diploma (18 měsíců).

■ Professional Diploma
Program je vytvořen pro profesionály v oboru a je zaměřen na získání a prohloubení profesní kvalifikace
(6 měsíců) v oblasti obchodu a informačních technologií.

■ Přípravný rok – Access program
Roční program, během něhož studenti získají základní znalosti a dovednosti z oblasti obchodu, zdokonalují
se v anglickém jazyce a zároveň se připravují na vysokoškolské studium.

■ Přípravný semestr ke studiu designu – Access to Design & Media
Tříměsíční program, který uvede studenty do oblasti grafického designu a nových médií. Výuka je zaměřena na
rozvoj technických i praktických schopností, na výrobu vlastního portfolia a na potřebnou angličtinu v oboru.
Kontaktujte nás – rádi Vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce se studijním poradcem.

Bakalářské a magisterské studium
na moderní vysoké škole v Praze a v Brně
Bakalářské programy
Právnicko-ekonomické
– Právo a ekonomika BA (Hons)
Ekonomické
– Ekonomika a management – Bc., BA (Hons)
Double degree Bc. + BA (Hons)
Magisterské programy
Právnické
– LLM Obchodní právo v kontextu práva Evropské Unie
Právnicko-ekonomické
– Právo a ekonomika MSc
Ekonomické
– Ekonomika a management MSc

A poté můžete u nás pokračovat ve studiu MBA
Senior Executive se zaměřením na strategické řízení
a PhD programech.

www.bibs.cz
tel: +420 545 212 550, mobil +420 777 884 700, e-mail: marketing@bibs.cz
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University of New York in Prague
Legerova 72, Praha 2
Tel.: 224 221 281
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 probíhá v anglickém jazyce.
UNYP je jako soukromá vysoká škola uznána Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále je akreditována Britskou
akreditační radou (British Accreditation Council) a je členem České
asociace MBA škol (CAMBAS) a Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB).

Výhody studia na UNYP:

Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom,
že absolvent 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:
■ Business Administration
■ International Economic Relations
■ Communication & Mass Media
■ Psychology
■ English Language & Literature
■ IT management “NEW”
Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou
zakončeny získáním diplomu ze State University of
New York Empire State College (USA). V oborech
Business Administration, International Economic
Relations a Communication & 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
■ European Bachelor´s of Business

Administration v oborech:
■ Business Administration
■ Marketing
■ Finance
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
■ MBA in Sustainability
■ MBA in Project Management
■ LLM:
■ International and Commercial Law
■ M.A. in European Law and European
Integration
■ PhD by Publication
* tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou
formou tak on-line formou

www.unyp.cz
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Certifikát:
■ Peace, Conflict, And Environmental
Studies
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VOŠ VyssiOdborneSkoly.com

Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu
V

yšší odborné studium je oproti vysokoškolskému
studiu více orientováno na praxi, specializace bývá
většinou úzká a studium je zaměřeno na její prohloubení.
Charakteristické je propojení výuky s praxí, která obvykle
trvá jeden semestr. Absolvent tak získává potřebnou praxi
a případně také kontakt na budoucího zaměstnavatele.
■

 tudovat můžete v denním studiu,
S
dálkově, večerně nebo v kombinaci těchto možností – u denní formy je délka studia 3 až 3,5 roku,
u dálkových nebo kombinovaných
pak obvykle čtyřleté.
Přijímací
řízení začíná přihláškou, podání je
obvykle možné do konce dubna,
v dalším kole pak obvykle do srpna.
Některé školy přijímají uchazeče
bez přijímací zkoušky.

■

 rganizace studia může být jak na
O
vysokých školách – tj. semestry
a zkouškové období – nebo modulární, některé školy pak používají
kreditní systém. Velká část VOŠ
funguje ve spojení s některou střední
školou. Některé VOŠ spolupracují
s vysokými školami, kde může
absolvent VOŠ získat bakalářský
titul za kratší dobu nebo přímo daný
obor studovat na příslušné VOŠ
a obdržet titul bakalář. Většinou
jde o soukromé vysoké školy,
ale obory pomalu přibývají i na
školách veřejných (např. VOŠ a HŠ
Opava ve spolupráci s Obchodně
podnikatelskou fakultou Slezské
univerzity v Opavě, VOŠS a SŠS
Vysoké Mýto s Fakultou stavební
VŠB-TU Ostrava, VOŠ potravinářská
Kroměříž ve spolupráci s Fakultou
technologickou UTB ve Zlíně nebo
JABOK a Evangelická teologická
fakulta UK v Praze).

■

 a veřejných VOŠ činí obvykle
N
školné 2 – 6 tisíc korun ročně, na
soukromých může být 10 - 40 tisíc
korun ročně. Absolvent má nárok
na používání titulu Diplomovaný
specialista (DiS., uváděno za jménem).
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■

 e školním roce 2010/11 zajišťuje
V
vyšší odborné vzdělávání 182
vyšších odborných škol. Vzdělává
se zde 29,8 tis. studentů, tj. o 3,7 %
více než ve školním roce 2009/10.
V posledních dvou letech se zvyšuje
i počet nově přijatých studentů
do prvního ročníku. Ve školním
roce 2010/11 bylo přijato 12,8 tis.
studentů, tedy o 8,2 % více než
ve školním roce 2009/10. Studium
na vyšších odborných školách
ukončilo ve školním roce 2009/10

celkem 6,4 tis. studentů. Uchazeči
se nejvíce hlásí do zdravotnických
(21,4%), ekonomických (19%)
a pedagogických oborů (18,8%).

■

 České republice se na vyšších
V
odborných školách v denní formě
vzdělávání učí 21,1 tis. studentů
cizí jazyk. Nejvyšší podíl studentů
denní formy vzdělávání se věnuje
anglickému jazyku (81,3 %) a německému jazyku (45,5 %). Na
vyšších odborných školách v denní
formě vzdělávání se z celkového
počtu studentů učících se cizí jazyk
63,8 % studentů učí jeden jazyk;
32,4 % si osvojuje dva cizí jazyky
a 3,8 % se věnuje třem a více
jazykům.
Zdroje: http://www.uiv.cz/clanek/110/2088,
http://www.novinky.cz/veda-skoly/224548prihlasek-na-vs-prestalo-kazdorocnepribyvat-pocet-studentu-stagnuje.html
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Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
Tel.: 241 482 422
603 836 149
vosherecka@vosherecka.cz
www.vosherecka.cz

HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ Hlavním studijním
předmětem je herectví a moderování. Tomuto
oboru zde vyučují renomovaní čeští herci
a režiséři, například Táňa Fischerová, Karel Kříž,
Vlasta Žehrová, Jiří Fréhar, Pavel Khek, Aleš
Bergman, Jitka Sedláčková, Jakub Korčák,
Ivana Wojtylová - Mikulčíková nebo David
Vejražka. www.vosherecka.cz
HERECTVÍ S LOUTKOU Hlavním předmětem
je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy tohoto
oboru jsou známí loutkáři, například Hana
Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo
Alica Dubská. www.loutkarskeumeni.cz
PIDIVADLO Dramaturgie Pidivadla se skládá
z absolventských představení studentů
a víkendových představení pohádek pro děti.
www.pidivadlo.cz

Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Horní náměstí 1
466 80 Jablonec n. Nisou
Tel.: 483 312 805
Fax: 483 310 421
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 2011
Školné: 5000,- Kč/rok
Počet přijímaných studentů: 8
Titul: DiS. (diplomovaný specialista)
Přijímací řízení: 15. 6. 2011
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)

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální, Olomouc
Vzdělávací programy:
Charitativní a sociální práce
forma studia: denní i dálková, 3 roky

Sociální a humanitární práce
forma studia: denní, 3 roky
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6 – Břevnov
Tel.: 233 017 351
233 017 315
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 sociální
a teologická – Dorkas, Olomouc

Nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
Tel.: 5
 85 209 020
585 209 025
Fax: 585 209 021
skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz

Blažejské náměstí 9
772 00 Olomouc
Tel.: 585 208 813
Fax: 585 227 508
info@dorkas.cz
www.dorkas.cz

Vyšší odborná škola
uměleckoprůmyslová v Písku

Máte zájem studovat
na moderní škole s dlouholetou tradicí?
Pak se těšíme právě na Vás!
Uchazeče přijímáme BEZ PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠEK do následujících oborů:
Na Chodovci 2700/54
141 00 Praha 4
Tel.: 7
 76 756 524
776 756 526

bojarova@skolamedea.cz
www.skolamedea.cz

Tel.: 382 21 28 19
728 73 16 29
skola@vosup.cz
www.vosup.cz
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Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat
prestižní zaměstnání, titul DiS., studovat
v příjemném prostředí a získat nejen poznatky
z oboru, ale i spoustu zážitků ze záchranářských akcí, neváhejte zavolat a informovat se.
Stejně tak naleznete veškeré informace na
našich webových stránkách.

Výrobní a řídící systémy podniku

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ
Nabízíme studium s vysokým podílem
umělecko-řemeslné praxe, do značné míry
individualizované, stáže v renomovaných
institucích, odborné exkurze.
Navštivte stránky naší školy pro ukázky
prací studentů a další informace.
I. kolo přijímacích zkoušek se koná
24. června 2011.

Diplomovaná všeobecné sestra
3letá denní forma studia

Studijní obor:

RESTAUROVÁNÍ NÁBYTKU
A DŘEVOŘEZBY (8 000,- Kč/semestr)
(6 000,- Kč/semestr).

Diplomovaný zdravotnický
záchranář
3letá denní a 3,5letá kombinovaná forma studia

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Poskytujeme vyšší odborné vzdělání
ve specializovaných oborech

Alšovo náměstí 75
397 01 Písek

Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: 29.4.2011
2. kolo: 29.7.2011
Oba obory lze souběžně studovat v rámci
vysokoškolského bakalářského studia
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci,
více informací na http://www.upol.cz

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

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: 31. května 2011
Přijímací řízení 1. kola přijímacího řízení:
21. června 2011

Termín přijímacího řízení:
1. kolo 8.-10.6.2011
2. kolo (dodatečné) 30.8.2011

Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav
Tel.: 327 312 611
sekretar@sps-caslav.cz
www.sps-caslav.cz

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
Termín podání přihlášek:
31. 5. 2011 (I. kolo) a 31. 7. 2011 (II. kolo)
Přijímací řízení formou pohovoru.
Den otevřených dveří: Prohlídka školy možná
po předchozí dohodě.
Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny,
domova mládeže a školní knihovny.
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Institut informatiky – vyšší odborná škola, Praha

…tvůj rychlý start do praxe v IT
Zajímá tě: Java, PHP, .NET, XHTML, SQL, Web 2.0, XML….?
Tak pojď studovat INSTITUT INFORMATIKY - Vyšší odbornou školu v Praze 5

Obor Informační technologie
Radlická 591/115
Objekt A5
158 00 Praha 5 – Jinonice
Tel./fax: 257 311 119
603 268 495
iivos@iivos.cz
www.iivos.cz

3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium
■ naučíš se to, co tě baví a navíc získáš titul Diplomovaný specialista
■ zdarma získáš certifikáty společnosti CISCO (CCNA 1-4) a Oracle
■ čeká tě půlroční odborná praxe v prestižní firmě
■ předměty reflektují poptávku na trhu práce
■ získáš potřebné zkušenosti pro tvou budoucí kariéru
■ a to vše v příjemném prostředí s japonskou zahradou, navíc blízko Prokopského údolí
IIVOŠ – osobní přístup ke studentům a přátelská atmosféra
■ zajímají nás názory našich studentů
■ klademe důraz na kvalitu, ne na kvantitu studentů
■ zaměřujeme se na praktické dovednosti
■ nejlepší ze studentů u nás studují zdarma!
Zaměření IIVOŠ:
■ objektový programovací jazyk Java, XML
■ relační databázové systémy MySQL, Oracle
■ komunikační technologie, CISCO
■ operační systémy Windows a Linux
■ anglický jazyk
Den otevřených dveří:
26. dubna a 11. května 2011
v 11, 15 a 17 hodin.
■ u nás máš dveře otevřené každý den
- přijď se podívat!

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
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

Komenského 1
566 19 Vysoké Mýto
Tel.: 465 420 314
skola@stavebniskola.cz
www.stavebniskola.cz

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.
Další informace na webových stránkách, telefonicky,
případně osobně na adrese školy.

Strabag a.s., významný dodavatel stavebních prací
v ČR, podporuje Vyšší odbornou školu stavební
Vysoké Mýto a nabízí uplatnění absolventům studijních
oborů dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby.
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MissMaturita
T

outo dobou je již známa vítězka
a vítěz soutěže! Na www.MissMaturita.cz
se můžete podívat na výsledky, zde se
pokochejte krásou finalistek letošního kola.
Gratulujeme výhercům i těm, kdo pilně
posílali své hlasy. Příští kolo začne opět
na podzim letošního roku.

1
2

3
Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola

1 Lucie Bartoňová, 2 Isabelle Samelová,
3 Alžběta Darášová, 4 Sabina Kubátová

Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl
Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705

vospspgs@vospspgs.cz

Vyšší odborná škola knihovnických,
informačních a sociálních služeb, Brno

Tel.: 541 321 338

a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Vzdělávací programy:

VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání

SOCIÁLNÍ PRÁCE

■ Ekonomika podniku
a management

INFORMAČNÍ služby
a knihovnictví

■ Strojírenství

Forma studia – denní (3 roky)

Termín přijímacího řízení:
1. kolo: 23. 6. 2011,
2. kolo: 12. 9. 2011 (na uvolněná místa

Fax: 541 211 613

z 1. kola)

oa@oakobrno.cz

Termín odevzdání přihlášek:
1. kolo: 31. 5. 2011,
2. kolo: 31. 8. 2011

www.oakobrno.cz

Obchodní akademie, VOŠ cestovního ruchu
a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Tel.: J
 ana Špirková
556 833 304

Přijímací řízení:
1. kolo - 9. 6. 2011,
uzávěrka přihlášek: 30. 5. 2011
2. kolo - 29. 8. 2011,
uzávěrka přihlášek: 19. 8. 2011

jana.spirkova@voskop.cz

Přijímací řízení se koná formou
pohovoru bez přijímací zkoušky.

www.voskop.cz

Roční školné: 3000 Kč

Husova 1302
742 21 Kopřivnice

AHOL – Vyšší odborná škola, Ostrava

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
■ PRŮVODCE V CESTOVNÍM

RUCHU
■ PRACOVNÍK CESTOVNÍ
SNP 170
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 541 548
602 829 776
sekretariat@soavoshk.cz
www.soavoshk.cz
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Termíny uzávěrky přihlášek:
do 31. 5. 2011 - 1. kolo (denní i dálkové
studium)
do 16. 8. 2011 - 2. kolo (denní studium)
Termíny přijímacího řízení:
21.- 22. 6. 2011 (1. kolo), 30. 8. 2011 (2. kolo),
29. září 2011 (další kolo)
Den otevřených dveří: pátek 15. 4. 2011
od 10,00 do 15,00 hod.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola

Forma studia – denní, dálkové (3 roky)

Kotlářská 9
611 53 Brno

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

KANCELÁŘE
■ tříleté odborné studium, rozsáhlá

specializovaná praktická příprava
pro cestovní kanceláře, průvodcovskou činnost ap., studium zakončené
absolutoriem (s titulem DiS.)
■ přihláška na www.soavoshk.cz /
Vyšší odborná škola

Petruškova 4
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 597 582 678
aholvos@ahol.cz
www.ahol.cz

Obory studia:
■ Informační technologie
(3 letý, denní)
■ Cestovní ruch (3/3,5 letý,
denní/dálkové)
■ Finanční poradenství
(2/3 letý, denní/dálkové)
■ Finance, účetnictví, finanční
řízení (3/3,5 letý, denní/dálkové)
■ Mezinárodní obchod, přeprava,
zasílatelství (3/3,5 letý, denní/dálkové)
■ Sociální pojišťovnictví
(2/3 letý, denní/dálkové)
Studenti obdrží na konci vzdělávání také
„DODATEK K DIPLOMU“ s mezinárodní
platností. Odborná praxe je zajišťována
v tuzemsku i v zahraničí. Všechny vzdělávací
programy jsou bez přijímacích zkoušek.
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VOŠ obalové techniky Štětí
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)
Kostelní 134
411 08 Štětí
Tel.: 411 152 000
info@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz

■ Přijímací zkoušky 24. června 2011
■ Talentová zkouška
+ prezentace vlastních prací

■ Školné 5000 Kč / rok
■ Den otevřených dveří 8. dubna 2011
(12 – 16 hod)

■ Vlastní domov mládeže
1200 Kč/měsíc

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
OBORY VOŠ – tříleté denní, dálkové – zakončené absolutoriem s titulem DiS.
(Diplomovaný specialista)

Středisko VOŠ a SPŠ
Mariánská 1100
407 47 Varnsdorf

68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti (školné ve výši 2500 Kč/1 rok)
Zaměření: Státní správa, Školství, Sociální práce, Policejní služby,
Životní prostředí
26-47-N/04 Informační technologie (školné 3000 Kč/1rok)
26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie (školné 3000 Kč/1 rok)
26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech (školné 3000 Kč/1 rok)
82-43-N/... Multimediální a grafická tvorba (v jednání) (školné 5000 Kč/1 rok)
65-43-N/01 Cestovní ruch (v jednání), (školné 4000 Kč/1 rok)

Tel.: 412 315 011
412 315 022

Ubytování a stravování: součástí školy

nagyova@vosvdf.cz
info@vosvdf.cz
www.vosvdf.cz

Přijímací řízení: 1. kolo 30. červen 2011 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2011),
2. kolo 23. srpen 2011 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2011)
Kritéria přijímacího řízení: pohovory bez přijímacích zkoušek a testů. Přijetí dle průměrného
prospěchu na maturitním vysvědčení do kapacity oboru.

Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava, příspěvková organizace
Vzdělávací programy:

Tyršova 34
Opava 746 95
Tel.: 553 613 315
zastupce.vos@vosahs.cz
www.vosahs.cz

■ 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU
– denní forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU
– dálková forma vzdělávání, 3,5 roku
■ 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– denní forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– dálková forma vzdělávání, 3,5 roku
■ Bakalářský obor Hotelnictví, 3 roky,
absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.).
Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají přijímací zkoušku.
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Vyšší odborná škola SOKRATES
®

JABOK – Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická, Praha

Poskytuje vzdělání v oboru

Studijní obor:

Obecně právní činnost.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE

■ Denní

nebo dálkové studium
odkudkoliv z ČR.
Mjr. Nováka 34
700 30 Ostrava
Tel.: 603 365 984
596 711 025
800 100 570
vos@sokrates.cz
www.sokrates.cz/vos

■ Po skončení obdržíte titul DiS.
■ Možnost prominutí přijímací
zkoušky, uznáme již absolvované
zkoušky z předchozích studií,
individuální studijní plán (ISP).

Právo a ekonomie - naše DiSciplína!

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Salmovská 8
120 00 Praha 2
Tel.: 2
 24 919 498
224 920 425
jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Vyšší odborná škola zahradnická
a Střední zahradnická škola Mělník

Studijní obory:
1. Sociální pedagogika
Forma studia – denní, 3 roky

2. Předškolní
a mimoškolní pedagogika
Evropská 33
166 23 Praha 6
Tel.: 233 091 261

info@pedevropská.cz
www.pedevropska.cz

Forma studia – denní i dálková, 3 roky
Termín přijímacího řízení:
1. kolo: 13. – 17. 6. 2011
2. kolo: začátek září 2011
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo : 31. 5. 2011
2. kolo : 31. 7. 2011

Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Šumperk

Na Polabí 411
276 01 Mělník
Tel.: 3
 15 623 023-5
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Gen. Krátkého 1
787 29 Šumperk
Tel.: 583 326 240
Fax: 583 213 265
opatovska@vsps-su.cz
www.vsps-su.cz

Zaměření:
■ počítačové sítě ■ webovské aplikace
■ informační systémy ■ ekonomické aplikace ■ technické aplikace ■ informatika
Přihlášky ke studiu (I.kolo) do 31. 5. 2011
Přijímací řízení (I.kolo) 23. 6. 2011
Ubytování a stravování ve vlastním domově
mládeže s připojením na internet.

Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ,
Hradec Králové

Pošepného nám. 2022
148 00 Praha 11
Tel.: 2
 72 921 332
732 773 905
Fax: 272 921 332

info@orangefactory.cz
www.svosur.cz

Komenského 234
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 075 111
Fax: 495 513 485
zshk@zshk.cz
www.zshk.cz
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Soukromá vyšší odborná škola umění
a reklamy – Orange Factory byla založena
v roce 2004 a umožňuje nadaným zájemcům studium reklamní fotografie, grafiky,
výstavnictví a strategie a obchodu.
Připravuje studenty pro činnost v reklamních agenturách, v marketingových
odděleních firem a pro další profese
související se zadáváním, tvorbou
a distribucí reklamy.
Škola se pravidelně účastní významných
akcí v oboru a na projektech zadávaných
škole přímo firmami. Absolventi jsou schopni
odborné činnosti v kreativní i v obchodně ekonomické oblasti, a to ve velkých
i malých firmách či jako podnikatelé.

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická
škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
Vyšší odborné vzdělávání (DiS.)
– 41-32-N/01 Lesnictví
tříleté denní nebo dálkové studium
pro absolventy gymnázií a SOŠ – bez
přijímacích zkoušek

Nabízí pro absolventy středních škol
ve školním roce 2011/2012 vzdělávací
programy:
Diplomovaná všeobecná sestra
– 53-41-N/11
Diplomovaný farmaceutický
asistent – 53-43-N/11
Diplomovaný zubní technik
– 53-44-N/11
Diplomovaný zdravotní laborant
– 53-43-N/21
Denní forma, délka studia 3 roky,
ukončeno absolutoriem, profesní titul Dis.
Přijímací zkoušky:
1. term. – 22. 6. 2011, 2. term. – 23. 8. 2011

Denní tříleté a dálkové tříapůlleté studium
Vzdělávací program:
Zahradní a krajinná tvorba
Den otevřených dveří: 4. 5. 2011
Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových
úprav a jejich údržba), obchod a oborové
poradenství, střední stupeň projektantské
činnosti, školství
Přijímací řízení:
uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2011
přijímací řízení - 23. 6. 2011
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy a posouzení uchazečovy motivace ke studiu; v dálkové
formě navíc přezkoušení ze základních
odborných znalostí.

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
– Orange Factory, Praha

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

Absolvent se stává diplomovaným
specialistou v oboru sociální pedagogika
(DiS.). Může též obdržet bakalářský titul
v oboru PASTORAČNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
zajišťovaném společně s Evangelickou
teologickou fakultou UK.
Denní tříleté studium, výrazně zaměřeno na
praxi v ČR i v zahraničí. Student získá sadu
základních učebnic v ceně 3 000,- Kč na
počátku studia zdarma.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK: do 30. dubna 2011
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: červen a srpen 2011
Pro mimopražské studenty možnost
ubytování na koleji.

Dny otevřených dveří – po domluvě kdykoliv
Lesnická 55
397 01 Písek
Tel.: 382 506 111
Fax: 382 506 102
lespi@lespi.cz
www.lespi.cz

■ Ubytování a stravování pro všechny
studenty v areálu školy
■ zájmové kroužky – střelecký, myslivecký, kynologický(možnost ubytování pro
psy), sokolnický, myslivecká kuchyně,
fotografický
■ zahraniční praxe, stáže a exkurze
■ odborná spolupráce slesnickými firmami
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Vyšší odborná škola publicistiky
Studijní obor Publicistika 72-42-N, tříleté denní studium, ukončené absolutoriem

Opatovická 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 930 037 – studijní
oddělení, 224 930 851
– sekretariát školy
studijni@vosp.cz
vosp@vosp.cz
www.vosp.cz

■ VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura,
politika, ekonomika, sport, cestování, life style),
audiovizuálních a digitálních médií (televize, weby,
rozhlas, rádia), PR a marketingové komunikace
(business, umění, neziskové organizace).
■ Studium prostřednictvím modulového kreditního
systému (ECTS) umožňuje individualizaci studijního
plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na
univerzitě a v zahraničí.
■ Absolvent získává ceněný titul DiS. v oboru publicistiky
a může pokračovat ve zkráceném návazném jednoročním bakalářském studiu na několika partnerských
vysokých školách.
Školné: 28.000 Kč za školní rok
Dny otevřených dveří: min. 1x v měsíci, termíny sledujte
na www.vosp.cz

Studenty pro akademický rok 2011/12 přijímáme i v srpnu a v září.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – vyšší odborná škola, spol. s r.o.
Studijní obory:

Rekvalifikační kurzy a semináře:

■ Management sportu
■ Pedagogika volného času a vychovatelství

■ Instruktor fitcentra
■ Cvičitel plavání
■ Instruktor aerobiku
■ Sportovní masér
■ Cvičitel zdravotní TV

Forma a délka studia:
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.

Tel.: 286 852 080
603 286 852

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)

Fax: 286 850 188

Podmínky přijetí: ukončené středoškolské
vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení

info@palestra.cz

Termíny přijímacího řízení: 
13. 5., 17. 6. 2011 (9-15h)

www.palestra.cz

Dny otevřených dveří: 13. 5., 17. 6. 2011 (9-15h)

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely

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

Vyšší odborná škola MILLS, s.r.o.
Voš a szš MILLS, s.r.o.
nabízí pro školní rok 2011/12 studium v těchto vzdělávacích programech:

■ Diplomovaný zdravotnický záchranář
- denní i kombinovaná forma studia

Nám. 5 května 2
250 88 Čelákovice

■ Diplomovaný farmaceutický asistent
- denní i kombinovaná forma studia
■ Sociální práce - denní i kombinovaná forma studia

Tel.: 326 999 342
info@mills.cz

■ Diplomovaný zdravotní laborant
- denní i kombinovaná forma studia

www.mills.cz

Veškeré informace na: www.mills.cz
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Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Vyšší odborná škola škola
vodního hospodářství a ekologie
Obor: Vodní hospodářství
a ekologie

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 Ekonomika a podnikání
se zaměřeními: Finanční řízení podniku
		 Daňové poradenství

Hybešova 53
680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 041-3
Fax: 516 455 083
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

63-43-N/13 Finančnictví
	a bankovnictví
65-43-N/01 Cestovní ruch
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná
	sestra
Den otevřených dveří: 28. 4. 2011, 8 – 16 h.
Po předchozí domluvě kdykoliv.
Přihlášky 1. kolo do 31. 5. 2011, přijímací
řízení bez přijímacích zkoušek - 1. kolo
28. 6. 2011.
Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný
prospěch jednotlivých ročníků SŠ.

VOŠ – Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o.

Forma: denní
Délka studia: 3 roky
Zátiší 480
389 01 Vodňany

Termín podání přihlášek:
květen až srpen 2011

Tel.: 383 382 410 –11

Bez přijímacích zkoušek.

Kontakt:
Bohuslava Jarolímková

Dny otevřených dveří: 21. 5. 2011,
kdykoliv po tel. dohodě

rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz

Masná 13
110 00 Praha 1
Tel.: 222 323 537
737 685 129
studijni.oddeleni@
vops-praha.cz
www.vops-praha.cz

Informace:
Den otevřených dveří – 18. 4. a 16. 5. 2011
od 14,30 – 16,30 hod.
Škola je zařazena v síti škol MŠMT.

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

Vzdělávací programy:
■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
■ Diplomovaný zdravotnický

záchranář
Žerotínovo nám. 6
602 00 Brno

Formy studia: denní - 3 roky
kombinovaná - 3,5 roku

Tel.: 542 213 907
Fax: 542 211 532

Ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.

info@voszbrno.cz

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2011

www.voszbrno.cz

Přijímací zkoušky: 21.- 22. 6. 2011

Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a mezinárodního obchodního styku, Praha

VÝTVARNÝ ATELIÉR

Obory: UŽITÁ MALBA, SOCHAŘSKÁ
TVORBA,GRAFICKÁ TVORBA
Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. Termín: 6. a 7. 6. 2011,
II. Termín: 29. 8. 2011
Dřevnická 1788
760 01 Zlín
Tel.: 577 143 580
info@skolaumeni.cz
www.skolaumeni.cz

DRAMATICKÝ ATELIÉR

Obor: HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ
Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. Termín: 5. 6. 2011, II. Termín: 28. 8. 2011
Forma: tříleté denní studium
Školné: 20.000,- Kč/ročně
Počet přijímaných: 6-8 studentů
do jednotlivých oborů
Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2011

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního
ruchu, České Budějovice

Ortenovo nám. 34
Praha 7 – Holešovice
Tel.: 2
 22 782 007
603 251 745

spsvos@volny.cz
www.voscr.cz

Tel.: studijní oddělení
387 788 117

jjenickova@sklacrcb.cz
www.skolacrcb.cz
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Dny otevřených dveří: každý den na základě
telefonické či emailové dohody
Přihlášky již přijímáme od ledna.
Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor.

Denní studium:
■ Diplomovaný zubní technik
■ Management sportovních
aktivit

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice

Proč studovat právě na této škole?
Nabízíme Vám mladé progresivní vedení
a perspektivní 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 astravování je zajištěno.

Vyšší odborná škola zdravotnická
Dr. Ilony Mauritzové, Plzeň

Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor:
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. 2011,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4
 000,– Kč
ve dvou splátkách

Školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno

Studijní obory:
■ MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
■ BANKOVNICTVÍ A FINANCE
■ LETECKÁ DOPRAVA V CESTOVNÍM
RUCHU
Přijímací řízení: 1. kolo 1. 6.,
2. kolo 23. 6. a 3. kolo 25. 8. 2011.
■ Přijímáme bez přijímací zkoušky.
■ Termín pro podání přihlášky je vždy
3 dny před přijímacím řízením.

Počet přijímaných: 30

Ledecká 35
323 21 Plzeň
Tel./fax: 377 534 450
svzsplzen@svzsplzen.cz
www.svzsplzen.cz

Denní a dálkové studium:
■ Sociální práce
■ Diplomovaný oční optik
■ Bezpečnost obyvatelstva
Přijímací zkoušky: 22. června 2011
Bližší informace na: www.svzsplzen.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2011
– pro absolventy SŠ s maturitou
tříleté vzdělávání ukončené
absolutoriem
– denní forma

Palachova 35
Ústí nad Labem
Tel.: 475 211 276
studodd@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

■ 53-41-N/31 D
 iplomovaná dentální
hygienistka
■ 53-43-N/11 D
 iplomovaný farmaceutický
asistent
■ 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant
■ 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik
■ 53-41-N/21 D
 iplomovaný zdravotnický
záchranář
■ 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
Přijímací řízení:
1. termín – 23. června 2011
2. termín – 25. srpna 2011

Termín podání přihlášek:
2011/2012 – pro 1. termín – do 31. května 2011
pro další termín – do 10. srpna 2011

Kvalitní ubytování a stravování zajištěno

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

příspěvková organizace

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.
Wolkerova 316
473 01 Nový Bor
Tel.: 487 712 211–3
Fax: 487 712 228
info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

Přijímací řízení:
■ test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina) - maturitní úroveň, testovací kresba
■ talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce
■ termín: 1. kolo - 15. 6. 2011 (přihlášky do 31. 5. 2011)
2. kolo - 24. 8. 2011 (přihlášky do 14. 8. 2011)
■ podmínka přijetí: maturitní zkouška
■ maximální počet přijímaných uchazečů: 30

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

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Tel.: 2
 84 680 880
725 196 038
284 681 345
Fax: 284 681 345
pbvos@pbvos.cz
www.pbvos.cz
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OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Personální práce
Personální práce

Délka
3
3
3
3
3
3,5
3
3

Forma
denní
dálková
denní
dálková
denní
dálková
denní
dálková

PB – VOŠ a SŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1800 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou
KB, a.s., ČSOB, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., ESO travel a.s., EXIM TOURS, 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.
Microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!!
Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG:
Dopravní logistika a Logistika služeb
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Obchodní akademie, vyšší odborná škola
cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim
Studijní obor:

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

Správa ochrany životního prostředí
kód oboru viz www.szes.chrudim.cz

Poděbradova 842
537 60 Chrudim IV
Tel.: 469 620 207 (363)
Fax: 469 620 207
crzemsk@szes.chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová
www.szes.chrudim.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2011 ■ 31. 7. 2011
Přijímací řízení: 21. 6. 2011 ■ 18. 8. 2011
Forma a délka studia: denní i dálkové 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálkové 30
Obsah přijímacích zkoušek:
test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru
Možnosti uplatnění: ve státních institucích
ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové
větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově
a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti.
Ubytování a stravování v sídle školy.
Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

65-43-N/01 Cestovní ruch

Bezručova 17
360 00 Karlovy Vary
Tel.: 353 568 131

voskv@volny.cz
www.voskv.cz

Tel.: 595 228 161
721 313 090
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

Vzdělávací program:
Řízení malého a středního podniku
Forma vzdělávání: denní i dálková, 3 roky
Školné za rok: denní studium – 10 000 Kč
dálkové studium – 13 500 Kč
Po úspěšném absolvování možnost
navazujícího jednoročního bakalářského
studia na VŠP Ostrava.

Vyšší odborná škola sociální
a Střední pedagogická škola Prachatice

Zahradní 249
383 22 Prachatice
Tel.: 388 312 214
388 318 896
vosspt@seznam.cz
www.spgspt.cz

Vzdělávací program VOŠ:
SOCIÁLNÍ PRÁCE – tříleté denní studium
a třiapůlleté dálkové studium
Přijímací řízení: proběhne bez přijímacích
zkoušek na základě dodaných materiálů
o prospěchu a sociálních aktivitách (blíže
www.spgspt.cz),
1. kolo – 20. 6. 2011, 2. kolo – 26. 8. 2011
Termín pro podání přihlášek:
1. kolo – 31. 5. 2011, 2. kolo – 19. 8. 2011
Absolvent se stává diplomovaným
specialistou v oboru sociální práce (DiS.)
a má možnost uplatnění v sociálních
službách ve veřejnoprávních i soukromoprávních institucích.
Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

STUDIJNÍ OBORY:
■ Obnova stavebních památek
■ Pozemní stavby

voss-na@voss-na.cz

Forma: denní
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných: 40 + 40 studentů
Školné: 3 000,- Kč/rok
Termíny uzávěrky přihlášek:
20. 5. 2011 a 5. 8. 2011
Přijímací řízení – ukončení:
6. 6. 2011 a 19. 8. 2011

www.voss-na.cz

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pražská 931
547 01 Náchod
Tel.: 4
 91 426 243
491 420 339

Střední škola obchodu, služeb a podnikání
a Vyšší odborná škola
nabízí:
Obory vzdělávání VOŠ
zakončené absolutoriem:
Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice
Tel.: s ekretariát
387 438 677
studijní oddělení
387 013 140
sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz

všeobecná

Tel.: 353 233 936
sekretariat.skoly@
zdravkakv.cz
www.zdravkakv.cz
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■ Diplomovaný

farmaceutický asistent
■ Diplomovaný

zubní

technik
Informace na tel. č.: 353 233 936
pí. Marie Velichová

(denní forma studia)
■ Ekonomika a management
v podnicích finančních služeb
■ Provozní ekonomika odpadového
hospodářství

nabízí tyto studijní obory
– tříleté denní studium

sestra
Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary

(denní i dálková forma vzdělávání)
■ Marketing
■ Obchodní podnikání
■ Veřejná správa

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Obory VOŠ otevírané
ve školním roce 2011/2012
■ Diplomovaná

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky:
22. 6. 2011. Podmínkou přijetí je střední
vzdělání s maturitní zkouškou.
Dny otevřených dveří průběžně.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová
škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod

Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky připraven pro vykonávání
pracovních pozic a profesí v podnicích všech
právních forem, např. podnikatel, ekonom
firmy, personalista, hlavní účetní, marketingový
specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy.
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava
– Slezská Ostrava

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1,
A2, B1, začátečnická 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 Karlovarském kraji a jinde. Zahraniční
stáže ve Francii a v SRN.

Karlovarská 99
323 21 Plzeň
Tel.: 378 015 111
Fax: 378 015 200
studijní oddělení VOŠZ
Bc. Lenka Uhlířová
uhlirova@zdravka-plzen.cz
www.zdravka-plzen.cz

■ Diplomovaná všeobecná sestra
■ Diplomovaný farmaceutický
	asistent
■ Diplomovaný nutriční terapeut
■ Diplomovaný zdravotnický
	záchranář
■ Diplomovaná dentální
	hygienistka
■ sociální práce
Přijímací pohovory: 1. kolo 27. – 28. 6. 2011
2. kolo 7. 9. 2011
Den otevřených dveří 18. 4. 2011 od 14.30
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Kam po maturitě:

na jazykové pomaturitní studium
Jak vybrat nejlepší pomaturitní
jazykový kurz
v yberte školu, která má s pořádáním těchto
kurzů praxi
■ porovnejte cenu kurzů včetně všech nákladů
a také počet vyučovacích hodin (pozor na skrytá
zkrácení výuky jako je studijní volno, testovací
týden atd.)
■ zjistěte, zda má škola stabilní tým kmenových
lektorů a jaká je jejich kvalifikace – vypovídá to
o kvalitě školy
■ ověřte počet studentů ve skupině a jejich
celkovou úroveň. Efektivita a rychlost výuky závisí
na velikosti skupiny a na tom, zda vás nebude
někdo brzdit nebo naopak bude příliš napřed
■ prohlédněte si školu, třídy, využijte možnosti
účasti na předváděcí hodině, zjistěte metody
výuky, reference nebo možnosti zakončení kurzu
mezinárodně uznávanými zkouškami apod.
■

P

okud jste se nedostali na vysokou
nebo vyšší odbornou školu a chcete
zachovat status studenta, je vhodným
řešením akreditovaný jazykový pomaturitní
kurz. Jazykový pomaturitní kurz s akreditací
MŠMT splňuje tyto podmínky:

jedná
se o denní studium po dobu jednoho školního
roku
■ výuka probíhá nejméně čtyři vyučovací hodiny denně
(20 hodin týdně)
■ maximální počet účastníků v rámci třídy je 18
■

Studium zároveň musíte zahájit ve stejném kalendářním
roce, kdy jste vykonali maturitní zkoušku/absolutorium
na konzervatoři. Z hlediska státní podpory
důchodového pojištění a zdravotního pojištění jste
pak nadále považováni za řádně studující jako žáci
střední školy, při zachování dalších podmínek (věk do
26 let, první maturita atd.). Seznam škol oprávněných
k pořádání kurzů s akreditací najdete v Příloze č. 1.
Vyhlášky 322/2005 Sb., například na stránkách MŠMT.
Studium cizích jazyků nabízejí jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky, z nichž některé poskytují
i jednoleté jazykové kurzy (školy v seznamu MŠMT
podle vyhlášky č. 322/2005 Sb). V roce 2010/11
navštěvovalo jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky celkem 9,2 tis. žáků. Za celé sledované období
od roku 2003/04 se snížil počet žáků jazykových škol
s právem státní jazykové zkoušky téměř třikrát.
V roce 2010/11 se vzdělává v jednoletých jazykových
kurzech 5,4 tis. žáků, tj. třetina počtu žáků uvedených
ve školním roce 2003/04.
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40 jazyky a studium v zahraničí
SPĚVÁČEK jazyková škola – učebny Můstek, Nám. Míru, Pražského povstání, Anděl a Dejvická
nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady
nám. Na Santince 2, 160 00 Praha-Dejvice
Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.jazykovka.info

Pomaturitní studium ANGLIČTINY a JAPONŠTINY

pro školní rok 2011/2012 se statusem studenta na základě vyhlášky MŠMT.
INTENZIVNÍ VÝUKA, MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

MODERNÍ UČEBNY U METRA

■ malé studijní skupiny
■ výuka s rodilými mluvčími
■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám
■ sleva 10 % na závěrečné zkoušky PET, FCE a CAE

■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra
■ využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet)
■ v každé učebně WIFI zdarma

DOPROVODNÝ PROGRAM
■ volitelné předměty Matematika na VŠE a ČZU,
Příprava na OSP Scio, Příprava na LF UK
■ pro zájemce školní zájezd do Velké Británie (během studia)
■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia)

FINANCE, SLEVY, SLUŽBY ZDARMA
■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek
■ sleva 10 % na učebnice
■ sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy
■ stolní voda během vyučování zdarma
■ ISIC karta zdarma
■ vrácení školného při přijetí na VŠ

Garantujeme vám
vysokoškolský přístup!

www.hello.cz

Pomaturitní jazykové
studium 2011/12

ANGLIïTINA, NāMïINA, ŠPANāLŠTINA
Y
AKïNÍ CEN
SLEDUJTE
ETU
NA INTERN
atraktivní
e
jt
e
sk
zí
a
výhody

pĒípravy
S možností
át
na certifik

R
Rozsah:
4 vyuðovací hodi
hodiny dennĂ (20 vh týdnĂ)
Místo konání: uðebny pĒímo v centru
M
entru mĂsta
ny
Nejlepší ce
ji
ra
k
v
moderní multimediální vybavení
ní a wiwi-fi
-fi
možnost úhrady ve splátkách
všechny výhody studenta, ISIC karta
zaĒazeno do vyhlášky MŠMT ïR
JJsme akreditovaným centrem pro mezinárodní
zzkoušky
k
z angliðtiny a nĂmðiny.

Telefon: 777 143 556
Email: info@hello.cz
ICQ: 249 284 704

OSTRAVA - BRNO - OPAVA
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BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ...
Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice
Tel.: 274 776 256, 724 173 829
info@bi.cz, 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 VZDĚLÁVÁNÍ
...již 20 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz
JAZYKOVÉ POMATURITNÍ STUDIUM: ANGLIČTINY, NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY ČI ŠPANĚLŠTINY
(jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj)

JEDNOLETÉ INTENZIVNÍ DENNÍ STUDIUM

■ pro čerstvé maturanty i další zájemce ■ vstupní rozřazovací testy,
všechny pokročilosti ■ možná kombinace s odbornými předměty
(níže uvedené moduly u akreditovaných kvalifikací) ■ statut studenta
– letošní maturanti, finanční dotace – „starší zájemci“ ■ výborní čeští
a zahraniční lektoři – vždy kombinace ■ vyvážená výuka s důrazem
na skutečný jazykový pokrok- gramatika, konverzace, reálie i základy
profesního jazyka

CERTIFIKÁTY,
VÝUKA DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – nadprůměrná
úspěšnost našich absolventů ■ ve vyhl. MŠMT, mezinárodní certifikace
studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám
ZDARMA

STUDENTSKÝ SERVIS, DALŠÍ VÝHODY

■ splátky školného bez navýšení ceny i výhodný studentský úvěr ■ zajištění učebnic školou na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury,
kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže ■ výlety do hor, GB i jinam,
hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí –
kompletní servis ■ ISIC karta, kontakty na ubytování pro mimopražské

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,...

VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH BLÍZKO METRA

■ vše „pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum,
kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben,
internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parkování u objektu

SLEVY PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI:

NIC NERISKUJETE- školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!
■ do 31. 3. – 6000,-Kč
■ do 30. 4. – 5000,-Kč
■ do 31. 5. – 4000,-Kč
■ do 30. 6. – 3000,-Kč
■ do 31. 7. – 2000,-Kč
■ do 31. 8. – 1000,-Kč

SLAVÍME 20 LET – SLAVTE S NÁMI :)

Jazykové kurzy

Jazyková škola Jipka

pro každého!

Pomaturitní studium
Široký výběr jazyků
v centru Prahy

Pomaturitní studium
cizích jazyků
status studenta
garance vrácení školného při přijetí na VŠ
příprava ke KET/PET/FCE/CAE
v ceně libovolný doplňkový jazyk, učebnice,
ISIC karta a svačina *

Jak se tváříte Vy,

bezkonkurenční cena

když máte použít

Status studenta
ISIC karta zdarma
E-learning AJ zdarma
Vrácení školného při přijetí na VŠ
Zkušení a kvalitní čeští a rodilí lektoři

cizí jazyk?

SLEVA
3 500 Kč!

www.presto-skola.cz

* Platnost kupónu do 30. 6. 2011, slevu nelze kombinovat s jinými slevami
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www.jipka.cz
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Studium jazyků
v zahraničí

Zakousněte se po
maturitě do cizího
jazyka s EF
Proč zrovna EF?
 jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole
 jsme ve všech cool světových metropolích
 jsme tu již přes 40 let
 jsme akreditovaní
– pravidelné inspekce kvality výuky
Jaké kurzy organizujeme?
 krátkodobé kurzy v zahraničí
 pomaturitní programy v zahraničí
 příprava na univerzitu nebo
pracovní stáže

Staňte se fanoušky

()oHVNÀ
UHSXEOLND

EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1
Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com
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www.unicorncollege.cz
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Studujte s námi

kdykoliv a kdekoliv
s využitím internetové služby

Unicorn Universe
I Management ICT projektů
I Informační technologie
I Ekonomie a management

Škola, která je všude s vámi
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