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Vážení studenti,

touto dobou vám začínají proﬁlové maturitní zkoušky a blíží se přijímací zkoušky.
Možná jste už zjistili, že by to chtělo doladit formu. Právě přípravě na poslední chvíli
věnujeme část dubnového čísla.
Shrnuli jsme pro vás také další praktická
témata: Do kdy máte status studenta po
maturitě? Jak postupovat, když neuděláte

maturitu nebo přijímací zkoušky na vysokou? Kam ještě podat přihlášku?
Na straně 33 a 42 najdete prezentace
vyšších odborných škol a jazykových škol
nabízejících pomaturitní jazykové studium.
Pokud už vás další studium nezajímá,
přečtěte si tipy k hledání práce a dalším
možnostem, které se vám po maturitě
nabízejí.

Přejeme hodně štěstí
u maturity a přijímacích
zkoušek.

Jiří Kadlec,

REDAKCE, VYDAVATEL
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905
T/F: 222 943 511
M: 606 411 115
Jiří Kadlec – šéfredaktor
Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání
Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělávání
Mgr. Michaela Röschová – odborný poradce
Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce
Jitka Nováková – DTP, sazba
Veronika Vargová – adresáře škol
Jaroslav Kodym – asistent

INZERCE:
Mgr. Marek Sochor
reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v září a v lednu.
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NOVINKY
jaro 2016
Týdenní kurzy psychologie, žurnalistiky nebo
politologie 16. – 20. května pořádáme v Praze přípravné kurzy

na přijímací zkoušky. Připravte se na poslední chvíli před přijímačkami
na obory psychologie, politologie nebo žurnalistika. Přihlášky a informace na
www.KamPoMaturite.cz

www.KamPoMaturite.cz
NOVÉ
UČEBNICE
K MATURITĚ
Knižní novinky, které by vás
mohly zajímat:
■ Maturita 2016–2017 z matematiky
(Didaktis) 179 Kč 169 Kč
■ Maturita 2016–2017 z českého
jazyka a literatury (Didaktis)
179 Kč 169 Kč

8. ročník soutěže
Miss Maturita
skončil 29. 2.,
přečtěte si
rozhovor s letošní
Miss Maturita
Sabinou Mikuláškovou
na str. 13.

KTERÉ ŠKOLY PŘIJÍMAJÍ
PŘIHLÁŠKY A POŘÁDAJÍ AKCE
PRO ZÁJEMCE
Informace o dnech otevřených
dveří a školách, které i v dubnu
přijímají přihlášky, najdete
na str. 10.

TIP!
KPM28_redakceNEW 8_3.indd 4

PŘÍPRAVA K MATURITĚ
A PŘIJÍMAČKÁM NA
POSLEDNÍ CHVÍLI
Přepadá vás panika?
Dýchejte :) a čtěte článek
o přípravě na poslední
chvíli na str. 9.

Sledujte náš Facebook kampomaturite a buďte v obraze
20.03.16 20:39
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ROZCESTNÍK:
Kam po maturitě?
SOUKROMÉ VŠ
✚ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí
✚ možnost stipendií nebo
odpuštění školného
✚ většinou individuálnější
přístup, menší konkurence při zkouškách nebo
zápisech
✖ školné v řádech
desetitisíců
✖ je nutné sledovat návaznost magisterského studia
a šance na uplatnění po
studiu
✖ velká část škol neposkytuje dotované ubytování
a stravování
VEŘEJNÉ A STÁTNÍ VŠ
✚ neplatí se školné
✚ dobré uplatnění absolventů u technických a lékařských oborů
✚ pro výkon některých
povolání (lékaři, advokáti)
nutné absolvování oborů
na veřejných školách
✚ velký výběr oborů, návaznost v dalších stupních
studia
✖ nižší šance na přijetí,
vyšší „úmrtnost“ v prvních
ročnících
✖ je nutné sledovat šance
na uplatnění po studiu
a provázanost s praxí
✖ omezená možnost přivýdělku při studiu

TIP!
KPM28_redakceNEW 8_3.indd 5

VOŠ
✚ prakticky zaměřené vzdělání, prohloubení specializace, praxe součástí studia
✚ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí
✚ možnost zkráceného
studia na VŠ
✖ školné
✖ zaměstnavatelé mohou
dávat přednost VŠ vzdělání
JAZYKOVÝ POBYT
V ZAHRANIČÍ
✚ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazykové
zkoušky
✚ pokud seženete brigádu,
můžete si přivydělat
✖ školné, peníze za cestu
a pobyt
✖ pokud jedete sami, náročné zařizování, přes agenturu poplatek navíc
PŘÍPRAVNÉ KURZY
✚ intenzivní příprava, bližší
poznání požadovaného
oboru
✚ možnost kombinace s přípravou na maturitu, s praxí
nebo s pomaturitním jazykovým studiem pro získání
statusu studenta
✚ výhodná cena v přepočtu
na hodinu (cca 70 Kč/hod.)
✖ cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování
✖ obvykle nezískáváte status
studenta

✖ nemáte jistotu přijetí na
daný obor
NÁSTUP DO PRÁCE
✚ výdělek, zkušenosti,
nezávislost
✖ obtížnější návrat ke studiu
✖ pro některé profese potřebujete vyšší kvalifikaci/titul
ÚŘAD PRÁCE,
REKVALIFIKACE
✚ pomoc při hledání práce,
orientace v regionu a prostředí, zvýšení šance na
uplatnění
✚ nemusíte platit SP, ZP
✖ pro získání podpory nebo
rekvalifikace musíte splnit
podmínky
✖ nabídka nebývá příliš
široká, může být omezena
v regionu nebo dané době
PRÁCE V ZAHRANIČÍ
✚ získání jazykových znalostí,
praxe, zkušeností
✖ u stáží nebo dobrovolnických projektů minimální
plat nebo jen ubytování
a strava
✖ obtížné hledání pozic v požadovaném oboru nebo
kvalifikaci
✖ náklady na ubytování, cestu, agenturu apod. mohou
převýšit vydělanou částku
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
✚ v zemích EU stejné podmínky jako pro místní

studenty, nepotřebujete
vízum, můžete pracovat
při studiu
✚ Dodatek k diplomu má
stejnou platnost i u nás
✚ můžete absolvovat jen část
studia v zahraničí např.
v rámci Erasmu
✚ status studenta v případě,
že je zahraniční škola uznána MŠMT za rovnocennou
VŠ v ČR
✖ často složité přijímací
řízení, případně školné,
nutnost přihlášení na místních úřadech
✖ kulturní rozdíly, jazyková
bariéra, pobyt mimo známé prostředí
✖ v zemích mimo EU vás
mohou čekat další administrativní úkony – např. víza,
nutnost nostrifikace aj.
✖ náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod.
POMATURITNÍ JAZYKOVÉ
STUDIUM
✚ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazykové
zkoušky
✚ možnost přivýdělku
✚ výhodná cena v přepočtu
na hodinu
✚ pokud zahájíte studium
do konce roku po maturitě
u akreditované
školy, máte i nadále status
studenta
✖ cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování

Informace k nejžádanějším oborům najdete na www.KamPoMaturite.cz,
nebo si o ně napište na jaknavs@vysokeskoly.com
20.03.16 20:39
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Kam po maturitě: do práce
Na vysokou se nechystáte a hledáte práci? Už víte, co, jak a za kolik chcete dělat?
Času není tolik, kolik by se mohlo zdát.
KUDY NE

Měli byste vědět, co nechcete a odmítáte dělat, případně co objektivně nemůžete např. ze zdravotních důvodů. Ujasněte si, co budete
chtít dělat i za několik let. Zbytečnou skromnost odložte, většinu věcí
se můžete doučit, ale nepřežeňte to ani do opačného extrému.

CO UMÍTE A JAK DOBŘE

Chce to realistické zhodnocení – jak jste na tom s jazyky, technikou,
počítačem. Máte další dovednosti jako psaní všemi deseti? Vlastníte
řidičské oprávnění, ovládáte účetnictví nebo AutoCAD?

V OBORU NEBO MIMO?

Máte šanci na uplatnění v oboru? Pokud ne, zvažte přesun do jiného
regionu, práci v zahraničí, nebo uvažujte o jiném oboru, dalším studiu
či rekvalifikaci.

PROČ HLEDAT UŽ PŘED PRÁZDNINAMI

O „posledních prázdninách“ uvažuje hodně lidí. Zvažte to, v září vám
přibudou konkurenti z řad těch, které nepřijali na vysokou, skládali
maturitu v opravném termínu nebo shánějí přivýdělek při škole.

KDE HLEDAT

■ Inzerce, agentury, úřad práce ■ Vystavte životopis online a věnujte
pozornost vyhledávacím agentům, ať vám neuteče žádný inzerát
■ Ptejte se přes příbuzné, známé, učitele či kolegy ■ Oslovte přímo
firmu, která se vám líbí – i když třeba právě nikoho nehledají, mohou
se na vás obrátit, pokud se situace změní

Životopis, motivační dopis a pohovor
CO BY V ŽIVOTOPISE
NEMĚLO CHYBĚT

■ VAŠE FOTO
– ideálně jako na průkazové
fotografii, pozor na ostrost,
zřetelnost a aktuálnost fotografie
■ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
– název pozice i stručná náplň práce
■ STRUKTUROVANÁ FORMA
– měli byste se vejít na
2 strany A4
■ Pokud ovládáte více jazyků,
připravte si i CIZOJAZYČNÉ
VERZE
■ Pozor na PŘEKLEPY
A PRAVOPISNÉ CHYBY
■ IDEÁLNÍ JE PDF FORMÁT,
kde nebývá problém s různými
verzemi programu a jejich
otevřením, ani s rozdílným
zobrazením formátování,
ohlídejte jen celkovou velikost
dokumentu.

TIP!
KPM28_redakceNEW 8_3.indd 6

ČÍM VYVÁŽIT NEDOSTATEK
PRAXE

■ Brigády, školní fiktivní firma, praxe při
škole
■ Výměnné pobyty, zahraniční dobrovolnické projekty nebo studium
v zahraničí
■ DALŠÍ ČINNOSTI – zajímavé projekty, výzkumy, účast v soutěžích nebo
školních olympiádách, dobrovolnická
a mimoškolní činnost, kde jste něco organizovali nebo odpovídali za výsledek

MOTIVAČNÍ DOPIS

Stejně jako životopis by měl být přizpůsoben konkrétní pracovní nabídce,
adresujte jej kontaktní osobě, která je
v inzerátu uvedena. I tady je nejdůležitější
první dojem, buďte tedy věcní. Detaily
najde personalista v životopise, v dopise
se soustřeďte na to, čím můžete být firmě
prospěšní (např. zkušenost z obchodních
jednání, prezentace před větším množ-

stvím lidí, nadstandardní znalosti práce
s počítačem, schopnost práce pod tlakem
atd.), případně zmiňte referenční osoby.
Nezapomeňte uvést kontakt na sebe.

PŘED POHOVOREM

Získejte co nejvíce informací o firmě
a dané pracovní pozici. Připravte se na
dotazy (proč chcete pracovat právě zde,
proč by měli vzít právě vás, kde se vidíte
za x let a další) a ujasněte si výši platu –
můžete vyjít z rozpětí v inzerátu, nebo se
poptejte v okolí, případně zkuste srovnání platů např. na mujplat.cz nebo www.
platy.cz. Kromě životopisu si připravte
také reference nebo portfolio prací. Na
vlastní pohovor přijďte včas, ani brzy, ani
pozdě, případně zavolejte a omluvte se. ■
KDE HLEDAT INFORMACE:
www.occupationsguide.cz, www.istp.cz,
www.europass.cz, www.discotools.cz
www.jobs.cz, www.sprace.cz a další

Vzory životopisu, motivačního dopisu a dalších dokumentů stahujte
na www.Seminarky.cz
20.03.16 20:39
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PŘIPRAVTE SE

NA PŘIJÍMAČKY A MATURITU
18 LET ZKUŠENOSTÍ. VŠE POHROMADĚ NA JEDNOM
MÍSTĚ. ZVLÁDNĚTE TO S NÁMI.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ
Právnické fakulty
a TSP/OSP

NSZ SCIO Cvičebnice OSP Tištěné testy NSZ a další (vše SCIO)
Přijímací zkoušky na VŠ – Testy – Všeobecný přehled (Fragment)

Lékařské
a zdravotnické
fakulty

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. lékařskou fakultu
(Marvil pro 1. LF), na 2. lékařskou fakultu (2. LF)
Testové otázky z fyziky, chemie a biologie – skripta LF MU (MU Brno)

Psychologie

Psychologie Jak se dostat na vysokou (skripta, AMOS)
Moderní psychologie – Hlavní obory a témata současné psychologické vědy (Grada)

Ekonomické fakulty

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (skripta, AMOS), Přijímací
zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)

Policejní akademie

Policejní akademie ČR – Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení
Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy (NaVysokou)

Společenské vědy

Základy společenských věd – balíček 4 dílů (Eurolex)
Politologie, Sociologie Jak se dostat na vysokou (vše AMOS)

Žurnalistika

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (skripta, AMOS)

MATURITA
Matematika

Maturita z matematiky Odmaturuj! z matematiky (vše Didaktis)
Maturitní otázky matematika (Fragment)

Český jazyk

Maturita z českého jazyka a literatury (Didaktis)
Státní maturita z ČJ v testových otázkách a odpovědích (Rubico)

Angličtina

Odmaturuj! z anglického jazyka (Didaktis), Maturitní otázky AJ (Fragment), Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)

Němčina

Němčina – maturitní témata + CD
Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (vše VYUKA.CZ)

Další předměty

Odmaturuj! z dějepisu, ze společenských věd, fyziky, biologie (Didaktis)
Maturitní otázky zeměpisu (Fragment) a další

KURZY
PREZENČNÍ KURZY – VÍKENDOVÁ VARIANTA NEBO VŠEDNÍ DEN
Nulté ročníky

Celý školní rok, Praha, Brno Ostrava (medicína, právo, psychologie,
společenské vědy, žurnalistika, ekonomické fakulty, Policejní akademie)

Semestrální kurzy

Na pololetí, Praha a Brno (medicína, právo, psychologie)

Týdenní kurzy květen

Praha (psychologie, politologie, žurnalistika)

Bloky kurzů

TSP, OSP, biologie, chemie, fyzika

Kurzy k maturitě

Praha, Brno (matematika, ČJ, AJ, NJ)

ONLINE KURZY
Příprava na OSP • Videokurzy MAT, ČJ, AJ • Testové kurzy Hravě MAT, ČJ, AJ

STAHUJTE ZDARMA
NAŠE EBOOKY

Návody, testy, informace
k přijímacím zkouškám a maturitě.
Stahujte na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

PODÍVEJTE SE NA
NAŠE VIDEA

na YouTube - KamPoMaturite

% SLEVY

Zadejte v e-shopu na
www.KamPoMaturite.cz v košíku
KÓD C7682 do pole Kód
agenta a získáte slevu na knihy
i kurzy.

CO U NÁS JEŠTĚ NAJDETE? Stáhnete si testy z minulých let a otestujete se online, časopis KamPoMaturitě.CZ
ke stažení zdarma, zajímavé články – status studenta, státní maturita, kam se dostanete bez přijímaček, zábavu na
Facebooku KamPoMaturite, naše další projekty www.VysokeSkoly.com www.Seminarky.cz www.MissMaturita.cz
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
tel. 606 411 115, 222 943 511, info@kampomaturite.cz
Facebook KamPoMaturite, www.kampomaturite.cz
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Status
studenta:
Jak to bude
po maturitě
Status studenta je pojem, který
zahrnuje všechny studentské výhody.
Zdravotní pojištění hrazené státem,
úlevy na daních, studentské slevy na
dopravu a další. V praxi ho upravuje 7
zákonných norem, jejichž bludištěm
vás provede náš článek.
DO KDY STATUS
PO MATURITĚ TRVÁ

Nastoupíte letos na VŠ? Pak jste studentem bez přerušení až do nástupu ke
studiu. Jinak jste po maturitě považováni za studenta až do konce letních
prázdnin, ale jen v případě, že celý
měsíc nepracujete (s výdělkem, který
by zakládal účast na nemocenském pojištění) nebo nemáte nárok na podporu.

JAK JE TO
U NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ

Jestliže jdete ze zdravotních důvodů
na náhradní termín maturitní zkoušky,
jste považováni za studenta do dne
vykonání zkoušky.
Opravný termín maturity
U opravného termínu máte status
studenta do konce prázdnin.

KOMBINOVANÉ/DÁLKOVÉ
STUDIUM

U studia na VŠ zákon formu studia
neřeší až do doby ukončení studia,
můžete mít tedy libovolnou výdělečnou činnost nebo dokonce pobírat
podporu. U jiného než denního studia
na VOŠ nebo SŠ o status můžete přijít
– viz následující body.

PRÁCE PŘI STUDIU,
STUDIUM PŘI PRÁCI

Na VŠ si můžete přivydělat bez omezení bez ohledu na formu studia, omeze-

TIP!
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ní vás čekají až při ukončování studia.
VOŠ a SŠ v jiné než denní formě studia
jsou omezeny výší výdělku. Pokud
výdělečná činnost zakládá účast na
nemocenském pojištění, ztrácíte status
studenta.

EVIDENCE NA ÚP
A PODPORA
V NEZAMĚSTNANOSTI

Na úřad práce se můžete evidovat
i v době studia, i poté, co vám status
skončí. Na podporu ovšem máte nárok
jen v případě, pokud jste za poslední
2 roky alespoň 12 měsíců odváděli
(nebo vám bylo odváděno) důchodové pojištění. U denního studia SŠ, VOŠ
a libovolné formy studia VŠ můžete
pobírat podporu a nemá to vliv na
status studenta, u jiných forem na SŠ
a VOŠ status ztrácíte.

JAK STATUS NEZTRATIT,
KDYŽ TO U PŘIJÍMAČEK
NEVYJDE

Status vám může zůstat v těchto
případech:
■ pomaturitní jazykové studium –
musí jít o denní studium po celý
školní rok, škola musí mít akreditaci
a studium musíte zahájit do konce
kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce.
■ studium SŠ nebo VOŠ – pozor na
výdělečnou činnost a formu studia,

jak píšeme v předchozích bodech
■ studium na jiné VŠ

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pokud nejde o pomaturitní jazykové
studium, jak píšeme v předchozím
bodě, nebo kurz v kombinaci s tímto studiem, status studenta vám
nezůstává.

VYHAZOV Z VŠ

Často se nás ptáte, do kdy jste studentem v případě, že vás studium
vysoké školy nebaví nebo neplníte
studijní povinnosti. Tady vás ale musíme odkázat na studijní a zkušební
řád dané školy – právě ten totiž tento
termín určuje.

ČASTÝ OMYL
– DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Myslíte, že doba studia na SŠ, VOŠ
nebo VŠ se počítá do nároku na důchod? To už bohužel neplatí.
Během studia si můžete důchodové
pojištění zajistit od 18. narozenin
buď dobrovolnými platbami, jako
OSVČ nebo v zaměstnání (u DPČ
platíte pojistné od příjmu 2500 Kč/
měsíčně, u DPP od příjmu 10000 Kč/
měsíčně). Nejnižší dobrovolné
pojistné činí v roce 2016 1891 Kč.
Článek je naší interpretací zákonných norem,
doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady
nebo zdravotní pojišťovnou

Úplnou verzi článku, zdroje údajů a poradnu najdete na
www.KamPoMaturite.cz
20.03.16 20:39
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Příprava na poslední chvíli

I na poslední chvíli se můžete připravit a zvládnout maturitu i přijímačky na 100 %.
VYZKOUŠEJTE TESTY
K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
■ Vzorové i ostré testy k maturitě
Testy CERMAT od roku 2011
si můžete stáhnout a vyzkoušet na
www.KamPoMaturite.cz/
statni-maturita-testy
■ Testy k přijímačkám
z minulých let
Shromáždili jsme desítky testů `
k přijímacím zkouškám. Najdete
je seřazené podle oboru nebo
fakulty na www.KamPoMaturite.cz/
prijimaci-testy-vs-online/
■ Otestujte se online
Zjistěte, jak jste před přijímačkami
na tom a vyzkoušejte testy online
z biologie, psychologie, češtiny,
politologie, matematiky nebo

test studijních předpokladů.
Vyhodnocení obdržíte hned
do e-mailu spolu s přehledem
správných odpovědí
www.VysokeSkoly.com/testy

STÁHNĚTE SI E-BOOKY
Na www.KamPoMaturite.cz/e-booky
zdarma stáhnete e-booky k nejžádanějším oborům VŠ a maturitě.
Připravili jsme také videonávody na
YouTube.com/kampomaturite.

PŘIPRAVTE SE NA MATURITU
A PŘIJÍMAČKY V KURZU
Prezenční kurzy: Týdenní kurzy psychologie, žurnalistiky a politologie pořádáme v Praze 16. – 20. května 2016.
Online kurzy: Na maturitu z češtiny,
angličtiny a matematiky se můžete
připravit v testových kurzech na
Hrave.KamPoMaturite.cz. Až do
10. 5. 2016 se slevou 33 % při zadání
slevového kódu KPMJARO16.

SEŽEŇTE SI UČEBNICE

ZVLÁDNĚTE SCIO TESTY
30. 4. A 28. 5. 2016

Seženete u nás všechny učebnice
k maturitě a přijímacím zkouškám:
www.KamPoMaturite.cz. Výběr
z naší nabídky si můžete prohlédnout
na str. 7.

Učebnice: Všechny cvičebnice k přípravě na NSZ SCIO a tištěné testy seženete
na www.KamPoMaturite.cz/osp-a-tsp/
Kurzy: Online testové kurzy k přípravě
najdete na Hrave.KamPoMaturite.cz.

Když to nevyjde

Jak postupovat, když maturita nebo přijímačky nedopadnou dobře?
MATURITA
ODVOLÁNÍ
■ Profilová část maturity a písemné práce státní maturity: Žádáte
o přezkoumání krajský úřad nebo
magistrát
■ Didaktické testy státní maturity:
Žádáte o přezkoumání MŠMT
OPRAVA
Pokud u maturity neuspějete, máte ještě
dva pokusy po dobu 5 let od ukončení
studia. Přihláška k podzimnímu opravnému termínu se podává do 25. 6.
Podrobné informace najdete
v článku Státní maturita 2016 na
www.KamPoMaturite.cz.

JAK SE ODVOLAT
U PŘIJÍMAČEK
Prohlédněte si testy a zjistěte, zda jste
dosáhli dostatečného počtu bodů pro
přijetí.
■ Jste sice „pod čarou“ pro přijetí, ale
přijímačky jste udělali?
■ Jste na vyšších pozicích mezi nepřijatými uchazeči?
Pokud je odpověď u obou otázek ano,
máte šanci uspět.
Zásady pro správné odvolání
■ Všechny náležitosti. Jméno,
datum konání přijímaček, obor,

TIP!
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odůvodnění, jednací číslo
■ Adresování orgánu, který rozhodnutí vydal
■ Správný formulář.
■ Dodržení lhůty pro podání
– do 30 dnů od doručení
vyrozumění.
■ Došlo k chybnému ohodnocení
odpovědi v testu, zadání nebylo
jednoznačné, případně vaše
odpověď byla také správná a měla
být jinak bodově hodnocena.
Které důvody vám obvykle
nepomohou
Velký zájem o studium oboru, rodinná

tradice, výborné výsledky v předchozím studiu, praxe v oboru,
absolvování přípravných kurzů,
subjektivní pocity týkající se organizace přijímacího řízení nebo jeho
průběhu, pozdní příchod, zdravotní
indispozice, sociální situace.

ODVOLÁNÍ NEVYŠLO?
ZKUSTE 2. KOLA
PŘIJÍMAČEK
Na str. 10 přinášíme informace ke
2. kolům, které pořádají veřejné
vysoké školy v dubnu a dalších
měsících.

Připravte se důkladně

Nultý ročník – přípravný kurz na celý školní rok: Pro studenty 3. ročníků
a všechny, kdo se chtějí připravit na přijímačky opravdu důkladně.
Zahájení: Říjen 2016, Kde: Praha, Brno, Ostrava, Varianty: Víkend nebo všední den
Obory: Psychologie, lékařské fakulty, právo, ekonomie, Policejní akademie,
společenské vědy, žurnalistika, politologie
Více informací: www.KamPoMaturite.cz

AKCE 1 + 1 SE SLEVOU 400

PŘIHLASTE SE VE DVOU DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU A OBA DOSTANETE
SLEVU 400 KČ. DO POZNÁMKY K OBJEDNÁVCE NAPIŠTE 1+1.

Akce se vztahuje na nulté ročníky a VIP balíčky – nulté ročníky agentury AMOS
– KamPoMaturite.cz, s.r.o. a pořízené přes stránky www.KamPoMaturite.cz

Pokud maturita nebo přijímačky nedopadnou, ohlídejte si status studenta –
informace najdete na předchozí straně.
20.03.16 20:39
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CO VÁS ČEKÁ NA JAŘE

V dubnu, květnu a dalších měsících můžete stále uspět s přihláškou i na veřejných vysokých
školách. Na soukromé VŠ se až na výjimky dostanete i v září.

DUBEN

písemné a praktické zkoušky
profilové části maturity
(termíny stanovuje škola)
Talentové a praktické zkoušky
na některých fakultách
30. dubna
1. den konání TSP MUNI,
termín testů Scio

KVĚTEN

1. května 2. den konání TSP MUNI
2. – 5. května písemné práce
a didaktické testy společné části maturity
16. – 20. května přípravné kurzy
k přijímačkám na poslední chvíli
(politologie, žurnalistika, psychologie
www.KamPoMaturite.cz)
Talentové a praktické zkoušky
na některých fakultách
16. května až 10. června ústní zkoušky
profilové a společné části maturity
Testy Scio 28. května

Kde do prázdnin
můžete podat přihlášku?

ČERVEN

25. června podání přihlášky
k náhradní nebo opravné
maturitě
Přijímací zkoušky na
většinu fakult VŠ

S výběrem vysokoškolského
studia vám už 13 let pomáhá
adresář VysokeSkoly.com. Od
ledna 2016 ho najdete v novém
kabátě a s novými funkcemi.

1. 4. 2016

Fakulta rybářství a ochrany vod JČU (1. kolo)

www.frov.jcu.cz

15. 4. 2016

Ekonomická fakulta JČU (1. kolo)

www.ef.jcu.cz

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU (1. kolo)

www.icv.mendelu.cz

Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní ZČU
(1. kolo)

www.zcu.cz

18. 4. 2016

Obchodně podnikatelská fakulta SLU (1. kolo)

www.opf.slu.cz

měst, zaměření nebo typu

29. 4. 2016

Fakulta strojní VŠB-TUO (1. kolo)

www.fs.vsb.cz

■ Najděte svou šanci na přijetí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích

www.vstecb.cz

■ Zaměření bakalářských

Fakulta vojenských technologií UNOB - bakalářské
obory (1. kolo)

www.unob.cz/fvt

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB (1. kolo)

www.flkr.utb.cz

Univerzitní programy, Fakulta bezpečnostního
inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠBTUO (1. kolo)

www.vsb.cz

VŠE v Praze - všechny fakulty (1. kolo)

www.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava (1. kolo)

www.vspj.cz

1. 5. 2016

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
MENDELU (1. kolo)

www.frrms.mendelu.cz

13. 5. 2016

Fakulta restaurování UPCE (1. kolo)

www.upce.cz/fr

20. 5. 2016

Ústav zdravotnických studií TUL (1. kolo)

www.uzs.tul.cz

Ekonomická fakulta VŠB-TUO (1. kolo)

www.ekf.vsb.cz

Fakulta informatiky a statistiky VŠE (2. kolo s výjimkou
oboru ME)

fis.vse.cz

30. 4. 2016

30. 6. 2016

■ Vyhledávání škol podle

a dlouhých magisterských
oborů

■ Přehledné termíny do kdy

podat přihlášku, od kdy se
konají přijímací zkoušky,
dny otevřených dveří

■ Detailní popisy oborů, kde

můžete obor studovat

■ Zjistěte si návaznost studia

a jaké obory školy nabízejí
v navazujícím magisterském
nebo doktorském studiu

■ Srovnání školného
■ Aplikaci Adresář škol

stahujte zdarma na

Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol
V přehledu neuvádíme cizojazyčné obory, které jsou obvykle zpoplatněné a přijímají přihlášky i v pozdějších
termínech. Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud
v prvním kole nenaplní své kapacity – aktualizovaný přehled uvádíme na www.KamPoMaturite.cz. 2. kola se
mohou týkat pouze vybraných oborů. Informace vždy doporučujeme ověřit na studijním oddělení.

TIP!
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Kompletní aktualizované přehledy najdete na www.KamPoMaturite.cz.
20.03.16 20:39
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Dny otevřených dveří do prázdnin
VEŘEJNÉ VŠ
5. 4.

DAMU obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu

27. 5.

FAMU

11. 6.

FA ČVUT

16. - 22. 6.

AVU

18. - 19. 6.

FVU VUTBR

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na www.KamPoMaturite.cz.

SOUKROMÉ VŠ A VŠ SE ZAHRANIČNÍ AKREDITACÍ
5. 4.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Vysoká škola logistiky o.p.s.
(Přerov, další termín 16. 4., Praha 23. 4.)

6. 4.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha; Č. Krumlov 7. 4.), Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (Praha,
další termín 16. 4., termíny ostatních poboček www.vsfs.cz)

7. 4.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

11. – 14. 4.

Bankovní institut vysoká škola a.s. (termíny několikrát do měsíce, přehled všech termínů a poboček na www.bivs.cz)

13. 4.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. * (další
termín 27. 4.)

14. 4.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. (další termín 28. 4.), Vysoká škola tělesné výchovy
a sportu PALESTRA s.r.o.

15. 4.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

16. 4.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

18. 4.

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (Brno 13. 4.)

3. 5.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov, další termín 14. 5.)

4. 5.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha; Č. Krumlov 5. 5.)

9. 5.

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (Praha)

11. 5.

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (Praha), Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. *
(další termín 25. 5.)

12. 5.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

14. 5.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH
STUDIÍ *

18. 5.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

19. 5.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s.

27. 5.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

30. 5.

AKCENT College s.r.o.

7. 6.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov)

8. 6.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha; Č. Krumlov 9. 6.), Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (Praha), Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další
termín 15. 6.)

9. 6.

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. (další termín 23. 6.), Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

13. 6.

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (Praha, Brno 8. a 22. 6.)

15. 6.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

16. 6.

NEWTON College, a.s. (Brno; Praha 23. 6.), ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Unicorn College s.r.o.,
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

17. 6.

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.

18. 6.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ *

21. 6.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (některé obory 22. 6.)

27. 6.

AKCENT College s.r.o.

(*) VŠ se zahraniční akreditací
Soukromé školy někdy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát do měsíce, nebo je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu uvádíme pouze ty
termíny, které jsme získali na webu škol, jsou pouze orientační a doporučujeme je před návštěvou ověřit. Kontakty a nové termíny najdete v aktuální verzi článku na www.
KamPoMaturite.cz.

TIP!
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Informace doporučujeme ověřit na studijním oddělení daných škol.
20.03.16 20:39
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Vychytejte všechny slevy a výhody

Příprava na maturitu a přijímačky se může prodražit. Každá úleva se hodí, tak proč ji nevyužít?
Přinášíme vám tipy na úsporu při nákupu kurzů a knih na www.KamPoMaturite.cz nebo online
stahování podkladů na www.Seminarky.cz.
KNIHY S MEGA SLEVOU

■ Testy - Odmaturuj z literatury
(Didaktis) 189 Kč 139 Kč
■ BALÍČEK Archetyp otce + PSÝCHÉ
MATRIX REALITA (AMOS, Triton)
480 Kč 279 Kč
■ Čínsko-český a česko-čínský slovník
(LEDA) 899 Kč 605 Kč
■ Italsko-český a česko-italský slovník
(LEDA) 599 Kč 402 Kč
■ Španělsko-český a česko-španělský
kapesní slovník (LINGEA)
250 Kč 109 Kč
■ Velký česko-německý a německo-český slovník (Fragment)
1200 Kč 683 Kč
■ Anglicko-český česko-anglický
praktický slovník (LINGEA)
390 Kč 299 Kč
■ Time to Practise 1 (Polyglot)
400 Kč 336 Kč

1+1 SE SLEVOU 400 Kč
Přihlaste se s kamarádem do přípravného
kurzu – nultého ročníku a oba dostanete
slevu 400 Kč. Detaily
píšeme na str. 9.

VIP BALÍČKY:
UŠETŘÍTE STOVKY KORUN
Pokud chcete získat bonusy v hodnotě několika set korun, nebo třeba garanci vrácení peněz v případě
nepřijetí na VŠ, doporučujeme vám
VIP balíček. Obsahují přípravný
kurz, doporučenou literaturu s
výraznou slevou, poštovné zdarma,
e-book a poradenství v podobě
mailingu zdarma.

% %%
% C7682:

VÁŠ KÓD PRO
SLEVU

Last minute příprava
na maturitu se slevou

ZADEJTE V E-SHOPU NA
WWW.KAMPOMATURITE.CZ
V KOŠÍKU KÓD C7682
DO POLE KÓD AGENTA
A ZÍSKÁTE SLEVU
NA KNIHY
I KURZY.

%%
Až do 10. května můžete využít slevu 33 %

na testové kurzy. Slevový kód je KPMJARO16.
V kurzu se připravíte na maturitu z češtiny,
angličtiny a matematiky.

Přihlášky na Hrave.KamPoMaturite.cz.

VÝHODNĚ I NA
SEMINÁRKY.CZ

Pokud na stažení práce nespěcháte, vyplatí se založit si účet
a nabít kredity. Za práci do 35
stran tak zaplatíte 10 Kč místo
15 Kč a rozsáhlejší práce vás stojí
25 místo 30 Kč. Práce můžete
stahovat i zdarma – na výběr je
přes 9000 autorizovaných prací.
Když vložíte svoji práci a necháte
ji pro ostatní ke stažení zdarma,
získáte také kredity na stažení
práce zdarma. Další kredity vám
připíší za „like“ na Facebooku
Seminárky.

TIP!

KPM28_redakceNEW 8_3.indd 12

MATURITNÍ OTÁZKY, ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

%

STAHUJTE 24 HODIN DENNĚ

MOŽNOST PLATBY KARTOU NEBO MOBILEM

VÝHODNÉ STAHOVÁNÍ ZA KREDITY A DALŠÍ MOŽNOSTI
PŘES 25 000 PRACÍ KE STAŽENÍ

TÉMĚŘ 9 000 PRACÍ ZDARMA

KREDITY ZDARMA ZA VLOŽENÍ PRÁCE NEBO LIKE NA FACEBOOKU
PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ

Nezapomeňte při nákupu na www.KamPoMaturite.cz zadat kód C7682
a získejte slevu na knihy i kurzy

20.03.16 20:39

%

%

%

kam po maturitě 13

www.Seminarky.cz

Miss Maturita 2016
se stala Sabina Mikulášková
29. února skončil 8. ročník soutěže www.MissMaturita.cz. V kategorii maturantka
zvítězila Sabina Mikulášková, studentka OA a SZŠ Blansko.

Pořadatel:
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Přihlásila jste se do soutěže s tím, že
chcete vyhrát, nebo jste si účast chtěla
jen tak zkusit?
Po pravdě jsem do soutěže šla s tím, že
vyhraji. :D Jsem typ člověka, který když se
do něčeho pustí, tak to dotáhne do konce
a k co nejlepšímu výsledku. Když jsem soutěž objevila, bylo přihlášeno již poměrně
dost dívek, ale říkala jsem si, že jejich hlasy
prostě doženu. Tak jsem se do toho obula
a v pár dnech se dostala na přední příčky.
Poté už stačilo se jen po celou dobu soutěže udržet nahoře a na konci máknout.
Účastnila jste se už jiné soutěže krásy?
Nezúčastnila. Tento typ soutěží šel vždy

úplně mimo mě. Ještě před pár lety jsem
si myslela, že jsem ten nejškaredější člověk
planety, takže to by ani nešlo. :D
Jak jste hodnotila konkurenci
v soutěži?
Přihlásilo se strašně moc krásných dívek.
Vždy přibyla nějaká nová a já si jen říkala:
„Co já tu dělám?“ :D Moc se mi líbila dívka,
která skončila na 14. místě. Té jsem i sama
posílala hlasy.
Co byste vzkázala účastnicím příštího
ročníku soutěže?
Největší vzdělávací portál
Určitě směle do toho!
Celý rozhovor si můžete přečíst na www.MissMaturita.cz.
9. ročník soutěže odstartuje 1. září 2016.

DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM, HLASUJÍCÍM A PARTNERŮM SOUTĚŽE
Vaše brána ke vzdělání

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Learning is Fun!
Portál pro studenty

INZERCE

Máte průkaz ISIC?
Čeká na vás tisíce výhod!

www.vzdelani.cz

ISIC je jediný mezinárodně uznávaný studentský průkaz.
S mezinárodním průkazem ISIC můžete nejen u nás, ale i v zahraničí získat
tisíce výhod. V České republice narazíte na více než 2 tisíce míst s ISIC slevou,
ať už to jsou slevy v obchodech, restauracích, klubech, při sportovních aktivitách,
na různých památkách, v muzeích a galeriích nebo třeba při cestování. V zahraničí
vás čeká míst 130 tisíc.
Jedním z hlavních důvodů, proč si pořídit ISIC, jsou slevy v dopravě. S průkazem
ISIC můžete cestovat po celý rok na více než 300 linkách po celé ČR se slevou až
20 %. Pokud se chystáte do zahraničí, ISIC vám nabízí přes 30 linek s ISIC slevou.
Neméně zajímavé je i akceptování průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu
studentského kuponu u vybraných MHD a integrovaných dopravních systémech.
Více o slevách v dopravě hledejte na www.studentskejizdne.cz.
Mezi další nejzajímavější výhody patří až 30% exkluzivní slevy na Alza.cz, 10% slevy
v knihkupectvích Neoluxor, Knihy Dobrovský, Kanzelsberger nebo na nabídku prodejen Albi. V restauracích McDonald´s, KFC, Burger King a Subway získáte speciální
nabídky nebo slevy z menu. To není samozřejmě všechno… Jak jsme zmínili výše,
výhod s ISIC je tisíce a všechny výhody naleznete na www.isic.cz/slevy.
Aktuální novinky ze světa ISIC a moderního stylu najdete na www.facebook.cz/
isicpoint

NEZAPOMEŇTE: Pro využití studentského jízdného
a dalších slev musíte mít platný ISIC.
TIP: Nejvyužívanější službou průkazu ISIC cestovní pojištění. Držitelé
průkazu ISIC mají možnost sjednat celoroční cestovní pojištění s opakovanými výjezdy, s platností až na 16 měsíců od 200 Kč. www.isic.cz/pojisteni.

TIP!
KPM28_redakceNEW 8_3.indd 13

Brigáda při studiu – má vliv na budoucí kariéru? Přečtěte si tipy Ing. G. Šimšové, HR
Business Partnera společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. na www.KamPoMaturite.cz.
20.03.16 20:39
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Kam po maturitě:

na veřejnou vysokou školu
Většina vysokých škol uzavřela příjem přihlášek v únoru a březnu. Přehled škol, které přijímají
přihlášky i v této době, najdete na str. 10.
VŠE - FAKULTA MANAGEMENTU viz str. 16

Jindřichův Hradec

384 417 200

www.fm.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 15

České Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

Potřebujete rychlou orientaci před přijímacími
zkouškami? Stáhněte si zdarma e-booky
se všemi důležitými informacemi na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky.

Najdi si fajn brigádu podle
svých představ.

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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Vysoká škola technická a ekonomická
Pár důvodů
v Českých Budějovicích
proč studovat na VŠTE
Jsme veřejná vysoká škola, což znamená, že se u nás neplatí školné.
Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením
na praxi. Naše studijní programy mají v posledním ročníku do osnov
zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Škola má
nyní uzavřeno téměř tisíc rámcových dohod o praxích a ročně na ně
vysílá zhruba 900 studentů. V současné době nabízíme Bc. a Ing. obory
v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky.
Jsme držiteli řady ocenění a certiﬁkátů, jako je DS Label a ECTS label,
které umožňují studentům nechat si předměty uznat na jiných vysokých
školách u nás i v zahraničí a velmi si ceníme i úspěchů v soutěži Fakulta
roku.
Naši studenti si mohou vyzkoušet studium v zahraničí v EU i mimo ni a
získat na zahraniční pobyt zajímavé stipendium.

• Moderní přístup
• Snadno dostupné zahraniční
pobyty
• Spravedlivé a transparentní
hodnocení
• Zaměření na prakticky
uplatnitelné znalosti
• Skvělý kolektiv a mnoho akcí,
které pořádají sami studenti

Ekonomika

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb

Magisterský i bakalářský obor, prezenční studium

Pozemní stavby

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství

Bakalářský obor, prezenční studium

Technologie dopravy a přepravy

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logistické technologie

Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

více na www.VSTECB.cz

Bc. v| Českých
Mgr. Budějovicích
| Ing. | PhDr.
| Ph.D.zaměřená veřejná vysoká
www.mup.cz
Vysoká škola technická a ekonomická
- první profesně
škola v ČR
210x297-2.indd
KPM28_VVS.indd1 15
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2
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16 veřejné vysoké školy
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze,
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,
Tel: 224095244, prfmv@vse.cz
www.fmv.vse.cz, www.facebook.com/fmvvse,
www.facebook.com/FMVPridejseknam
STUDIUM V ČEŠTINĚ:

STUDIUM V ANGLIČTINĚ:

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY – PREZENČNÍ FORMA STUDIA
■ Cestovní ruch a regionální rozvoj
■ Mezinárodní obchod
■ Mezinárodní studia – diplomacie
■ Podnikání a právo
■ Politologie

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ IBB – International Business (ibb.vse.cz)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ EGEI – Economics of Globalisation and European Integration
(Erasmus Mundus, egei.vse.cz)
■ IDS – International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz)
■ IB – International Business – Central European Business Realities
(akreditace EPAS, ib.vse.cz)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Manažer obchodu
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ Cestovní ruch
■ Evropská integrace
■ Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
■ Mezinárodní politika a diplomacie
■ Podnikání a právo
■ Politologie
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY
– PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ (DISTANČNÍ) FORMA STUDIA
■ Evropská studia
■ Mezinárodní obchod
■ Mezinárodní politické vztahy
■ Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
■ Politologie

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY – PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ
(DISTANČNÍ) FORMA STUDIA
■ International Business
■ Commercial and International Economic Law
■ International Political Relations
■ European Studies
■ Political Science
PROGRAM TYPU MBA
■ MAE – Master Management et Administration des Entreprises
(iftg.vse.cz)
Uzávěrky přihlášek
Bc. a Ing.: 30. 4. 2016, PhD: 15. 5. 2016

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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Vysoká škola
ekonomická
v Praze
www.vse.cz
FAKULTA
FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA
MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA
PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Vzdělávání v ekonomických předmětech
● Zdanění a daňová politika

● Cestovní ruch a regionální rozvoj
● Manažer obchodu
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie
● Podnikání a právo
● Politologie
● Bachelor of International Business

● Arts Management
● Podniková ekonomika a management
● Bachelor of Business Administration
● Экономика предприятия и менеджмент

http://ffu.vse.cz

http://fmv.vse.cz

FAKULTA
INFORMATIKY
A STATISTIKY

http://fph.vse.cz
FAKULTA
MANAGEMENTU
JINDŘICHŮV
HRADEC

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

● Aplikovaná informatika
● Informační média a služby
● Matematické metody v ekonomii
● Multimédia v ekonomické praxi
● Sociálně-ekonomická demografie
● Statistické metody v ekonomii
● Statistika a ekonometrie

● Ekonomie
● Národní hospodářství
● Veřejná správa a regionální rozvoj
● Bachelor of Economics

● Management

http://fis.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fm.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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18 veřejné vysoké školy
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 325 552
monika.barcova@vsb.cz
www.fmmi.vsb.cz/, www.facebook.com/fmmiostrava

CHCETE ZÍSKAT KVALITNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ, KTERÉMU PATŘÍ BUDOUCNOST?

STUDUJTE NA FMMI!
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO
je především pro ty, které zajímají odpovědi na otázky:
■ Proč se potopil Titanic?
■ Jak optimalizovat výrobní proces?
■ Z čeho vyrobit moderní automobil?
■ Jak snížit negativní vliv průmyslu na životní prostředí?
Pokud chcete znát odpovědi na tyto i jiné otázky, tak naše
fakulta je právě pro Vás!

Zaujaly Vás studijní programy na FMMI?
S podrobnou charakteristikou jednotlivých studijních programů
a oborů se můžete seznámit na http://www.fmmi.vsb.cz/cs/
uchazeci/informace-a-podklady-pro-prijimaci-rizeni/.
Po úspěšném absolvování lze pokračovat v magisterských
navazujících studijních programech fakulty a získat titul Ing.
Absolventi FMMI se uplatní v materiálových, metalurgických,
chemických, ekonomických a ekologických oborech, ale také ve
vědecko - výzkumných organizacích či organizacích státní správy.

Pro akademický rok 2016/2017 nabízí FMMI studium
v bakalářských studijních programech:
■ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
■ METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
■ PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
■ EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU lze podat elektronickou formou
prostřednictvím formulářů dostupných na http://www.vsb.cz/cs/
do 30. 4. 2016 (1. kolo), 10. 8. 2016 (2. kolo).

do Přihlá
20 šk
.5. y
20
16

Držíme ti místo

• na tradiční fakultě s širokou nabídkou studijních oborů
• na studijních pobytech na 90 světových univerzitách
• na firemních stážích během studia
PREZENČNÍ BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM
Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava lze absolvovat ve tříletých
bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech.
EKONOMIKA A MANAGEMENT • Ekonomika podniku • Marketing a obchod
• Management • Účetnictví a daně
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA • Ekonomická žurnalistika
• Eurospráva • Finance • Národní hospodářství • Regionální rozvoj
• Veřejná ekonomika a správa
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
• Informatika v ekonomice

KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM
• Ekonomika podniku • Veřejná ekonomika

a správa

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, www.drzimetimisto.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
STUDUJTE STROJNÍ OBORY NA NAŠÍ FAKULTĚ!
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „STROJÍRENSTVÍ”
Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, robotiku či automatizaci, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií.
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TECHNOLOGIE LETECKÉ DOPRAVY”
Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných
pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště.

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 597 321 221
(4122, 3107)
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz,
www.tvorimesvet.cz,
www.facebook.com/fsostrava,
www.youtube.com/fsostrava

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „ENERGETIKA”
Připraví odborníky pro pozice provozních, řídicích či
kontrolních pracovníků v elektrárnách a teplárnách,
v útvarech energetiky a tvorby a ochrany životního
prostředí a také v útvarech státní správy. Je nabízen
pouze v kombinované formě studia.
Ve studiu můžete pokračovat v NAVAZUJÍCÍM
DVOULETÉM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
„STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ”.
PŘIHLÁŠKU KE STUDIU SI MŮŽETE PODAT DO 29. DUBNA 2016!

Informace o všech oborech VŠ
můžete mít přehledně ve svém
telefonu. Aplikaci Adresář škol
stahujte zdarma
Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
renata.cermakova@tul.cz, telefon: 485 353 194
marcela.malkova@tul.cz, telefon: 485 353 724
uzs@tul.cz, www.uzs.tul.cz
facebook: Ústav zdravotnických studií TUL
Kvalitní studijní programy, výuku vedenou vynikajícími vyučujícími z klinické praxe a praktickou výuku na akreditovaných
pracovištích, to vše Vám nabízí Ústav zdravotnických studií TUL. S naším diplomem se zaručeně uplatníte!
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ VŠEOBECNÁ SESTRA v prezenční i kombinované formě studia
ve studijním oboru připravujeme všestranně vzdělané odborníky v ošetřovatelství, nacházející uplatnění ve všech typech zdravotnických
zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče i v privátní ošetřovatelské péči.
■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ v prezenční formě studia
připravujeme vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro samostatnou činnost ve specializované akutní nemocniční a přednemocniční
ošetřovatelské péči. Absolventi nacházejí uplatnění ve zdravotnických záchranných službách, na lůžkových odděleních akutní péče, na
odděleních urgentních příjmů
■ BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA v prezenční formě studia
ve studijním oboru připravujeme odborníky vzdělané v oblastech zdravotnické techniky,
informatiky, elektrotechniky, vybraných lékařských oborů. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem, údržbou zdravotnické
techniky a práce s výpočetní technikou.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ v prezenční formě studia
Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární obor, který využívá a spojuje inženýrské
(elektrotechnické, elektronické a kybernetické) oblasti, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších
odvětví biologie.
Termín podání přihlášek: 20. 5. 2016 (1. termín) a 12. 8. 2016 (2. termín).
Elektronická přihláška: ANO
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz 2. obálka

Praha

274 815 044

www.mup.cz

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE viz str. 22

Praha

224 221 261

www.unyp.cz

VŠFS viz str. 28

Praha

210 088 800

www.vsfs.cz

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA viz str. 29

Praha

257 530 202

www.aauni.cz

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

Pilská 9
198 00 Praha 14 – Hostavice

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■ Výživové poradenství
a sportovní diagnostika
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■ Sportovní a kondiční specialista
s možností specializace „Wellness“
Forma a délka studia: prezenční,
kombinovaná / 3 roky - Bc; 2 roky - Mgr.
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška - Bc.,
magisterská závěrečná zkouška - Mgr.
Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč
za semestr – dle vybraného oboru

Tel.: 281 932 013
731 411 370
Fax: 281 930 154
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
■ Výživový poradce ■ Aktivizátor seniorů
■ Praktik pro wellness centra
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
■ Instruktor fitcentra ■ Sportovní masér
■ Cvičitel plavání ■ Cvičitel zdravotní TV
Dny otevřených dveří: 14. 4., 12. 5., 15. 6., 12. 7.,
15. 8., 5. 9. 2016 vždy od 16:30 hod.
Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat
titul Bc. dvousemestrálním studiem.
Nyní se slevou 20 % na školném

■

Vysoká škola HUMANITAS

Fakulta společenských studií
Smetanova 266
755 01 Vsetín
Tel.: 571 415 843
733 120 084
e-mail: info@huni.cz
www.huni.cz
Facebook: Fakulta
společenských studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské kombinované studium v těchto studijních oborech:
■ PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Absolvent/ka studia získává učitelskou kvalifikaci pro státní i soukromé mateřské školy a další předškolní
zařízení, vč. možnosti zastávat zde vedoucí pozice.
■ ŽURNALISTIKA
Absolvent/ka studia je připraven/a působit jako aktivní žurnalista s univerzálním všeobecným přehledem,
vybavený praktickými profesními a technickými dovednostmi. V průběhu studia je možná orientace na
sportovní žurnalistiku a mediální poradenství.
■ ARISTOLOGIE
Absolvent/ka studia je připraven/a působit v profesích vyžadujících znalost gastronomie v kulturních, historických a společenských souvislostech (např. gourmet vědec, kritik, žurnalista, vyučující v odborné škole apod.)
■ PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Absolvent/ka studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity
dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného času, rekreační střediska, wellness, DDM apod.)
■ PSYCHOLOGIE
Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci v orgánech státní správy, v oblasti
sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných
odděleních, v redakční práci.
Pro uvedené obory se připravuje návazné magisterské studium.
Dny otevřených dveří 2. 4., 14. 5., 18. 6., 27. 8., 10. 9., 17. 9. 2016. Přihlášky budou přijímány průběžně, přijímací
řízení bude bez přijímacích zkoušek. Bližší informace budou zveřejněny na stránkách fakulty www.huni.cz.
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/
Vysoká škola zdravotnická se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení
Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka studia je u jednotlivých oborů tři
roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných
zdravotnických a sociálních zařízeních. Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během
studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ:
■ VŠEOBECNÁ SESTRA (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
■ PORODNÍ ASISTENTKA (PREZENČNÍ)
■ RADIOLOGICKÝ ASISTENT (PREZENČNÍ)
■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (PREZENČNÍ)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. 4. 2016
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
pro I. kolo přijímacích zkoušek do 30. 4. 2016 (termín zkoušky: 8. června 2016)
pro II. kolo přijímacích zkoušek do 26. 8. 2016 (termín zkoušky: 6. září 2016)

Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Telefon: 251 114 531, 731 446 317
kpalavska@bivs.cz, www.bivs.cz
Elektronická přihláška: is.bivs.cz/prihlaska
Bankovní institut vysoká škola vznikl v roce 1999 jako první česká soukromá vysoká škola. V roce 2001 vstoupil majetkově do
BIVŠ německý vzdělávací holding COGNOS AG, který je jednou z největších soukromých nezávislých vzdělávacích skupin v Německu, a škola se tak stala první v ČR se zahraničním strategickým partnerem.
BIVŠ dnes nenabízí pouze vzdělání pro bankéře, ale připravuje studenty na profesní dráhu i mimo obor bankovnictví. Ve studijních programech klade důraz na management, ekonomii, informační technologie, marketing, řízení lidských zdrojů a další.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)
■ BANKOVNÍ MANAGEMENT (český jazyk) – prezenční i kombinovaná forma
■ BANKOVNÍ MANAGEMENT (ruský, anglický jazyk) – prezenční forma
■ OCEŇOVÁNÍ MAJETKU – prezenční i kombinovaná forma
■ EKONOMIKA A MANAGEMENT PODNIKU – prezenční i kombinovaná forma
(specializační moduly: Personální řízení, Marketing a sociální sítě, Řízení společnosti, Psychologie reklamy a trhu)
■ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT – prezenční i kombinovaná forma
MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.)
■ FINANCE (český jazyk) – prezenční i kombinovaná forma
■ FINANCE (anglický jazyk) – prezenční forma
Dny otevřených dveří naleznete na www.bivs.cz/dod
Termín pro podání přihlášek: do 31. 8. 2016

BONUS 5 000 Kč na první semestr studia při podání
přihlášky do 30. 6. 2016. A bez přijímaček!
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University of New York in Prague
Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 261/281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz

University of New York in Prague
(UNYP) je přední a největší soukromá
vysoká škola v České republice, která
nabízí studium v anglickém jazyce.
UNYP nabízí náročné, akreditované
studijní programy ve spolupráci s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy.
Spolupráce se týká výměnných
pobytů studentů, společných akcí
a výzkumu a především dohod o studiu, jejichž výsledkem je možnost
získat tzv. dvojí titul (double degree)
– americký bakalářský titul ze State
University of New York, Empire State
College a evropský titul z UNYP.

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER

Na UNYP působí více než 125 lektorů
ze Spojených států, Velké Británie
a z dalších více než 20 zemí světa, kteří
přináší jak akademické, tak i profesionální zázemí. Mezinárodně uznávaní
a zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení
a aktivní účasti na výuce. Studentům
jsou průběžně doporučovány postupy,
které vedou k rozvoji jejich kritického
a analytického myšlení, což je důležitý
předpoklad pro karierní úspěch ve
21. století. V současné době na UNYP
studuje více než 800 studentů z více
než 60 zemí světa, což dělá z UNYP nejrozmanitější instituci v České republice
s unikátním multikulturním prostředím.
Kulturně a geograficky různorodá skupina studentů odráží rozmanitost doby,
což je charakteristikou dneška i zítřka.

VÝHODY STUDIA

■ Akreditované americké a evropské
studijní programy
■ Všechny programy vyučovány
v angličtině
■ Double degree programy (dvojí
diplom – získání diplomu z prestižní
americké univerzity a zároveň
diplomu z UNYP)
■ Americký model vzdělávání
zaměřený na rozvoj kritického
myšlení a interaktivní výuku
■ Malý počet studentů ve třídách
■ Multikulturní prostředí
■ Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty v zahraničí
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■ Karierní poradenství
■ Nový moderní kampus v atraktivní
lokalitě
■ Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

STUDIJNÍ PROGRAMY
Americké bakalářské programy

Ve spolupráci se State University of
New York, Empire State College
Akreditace: Middle States Commission
on Higher Education (USA), MŠMT (CZ),
BAC (UK)
■ Obchodní administrativa
(dvojí diplom)
■ Komunikace a masmédia
(dvojí diplom)
■ Mezinárodní ekonomické vztahy
(dvojí diplom)
■ Psychologie (dvojí diplom)
■ IT Management
■ Anglický jazyk a literatura

Evropské bakalářské programy

Akreditace: MŠMT (CZ), IACBE (USA),
BAC (UK)
■ Obchodní administrativa
■ Finance
■ Marketing
Ve spolupráci s IUBH School of Business
and Management (Německo)
Akreditace: FIBAA
■ Online Marketing
■ Management cestovního ruchu

MBA programy

Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (CZ)
■ Management
■ Marketing
■ Finance a Bankovnictví
■ Projektový management
■ Podnikání
■ Online MBA programy
(titul udělený od National
American University)

Ve spolupráci s University of Greenwich
■ Vzdělávání a výuka v cizím jazyce

(titul M.A.)

Ph.D. program

Ve spolupráci s University of Bolton
■ Ph.D.

AKREDITACE A ČLENSTVÍ

Programy UNYP jsou akreditovány:
■ MŠMT – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
■ IACBE – Mezinárodním shromážděním kolegia pro obchodní vzdělávání (International Assembly for
Collegiate Business Education)
■ BAC – Britskou akreditační radou
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
■ CAMBAS – Českou asociací MBA škol
■ FIBAA – Švýcarsko-německou akreditační agenturou (Foundation for
International Business Administration Accreditation)
■ ACCA – Asociací certifikovaných
účetních (Association of Chartered
Certified Accountants)
UNYP je členem:
■ AACSB – Association to Advance
Collegiate Schools of Business
■ CEEMAN – Central and East European Management Development
Association

Magisterské programy

Akreditace: MŠMT (CZ)
■ Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Právo (titul LL.M.)
■ Mezinárodní management (titul M.Sc.)
Ve spolupráci s IUBH School of Business
and Management
■ Management dopravy a logistiky
(titul M.A.)

www.unyp.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
KPM28_SVS.indd 23
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2

www.mup.cz
20.03.16 20:45
18.12.12 9:54

24 soukromé vysoké školy

Soukromá vysoká škola
ekonomických studií

Bc.
Více než

25 let

vám otevíráme
dveře k úspěchu
Bc. STUDIUM

- Účetnictví
- Management organizací
- Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Ing. STUDIUM

- Management firemních financí
- Strategický management
- Management v mezinárodním podnikání

Ing.
www.svses.cz

TD.indd 1
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Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. - Praha
Ve spolupráci se zahraničními univerzitami nabízí MIPP vysokoškolské studium právních
a ekonomických oborů. Pro absolventy VOŠ je připravena mimořádná nabídka získání
bakalářského vzdělání ve zkráceném dvouletém studiu.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
- 3leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Bc.:
■ obor Právo ■ obor Sociální práce ■ obor Mezinárodní vztahy ■ obor Veřejná politika a veřejná správa

Nad Vinným potokem 1148/4
101 00 Praha 10
Tel.: 224 313 071
261 227 065
skola@mipp.cz
www.mipp.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
- 2leté studium v prezenční a kombinované formě, akademický titul Mgr.:
■ obor Právo a právní věda ■ obor Mezinárodní vztahy ■ obor Veřejná politika a veřejná správa
Rigorózní řízení: PRÁVO, SOCIÁLNÍ PRÁCE.
Centrum jazykové přípravy nabízí jazykové kurzy pro veřejnost
(německý, anglický, ruský, čeština pro cizince)
Jednoleté pomaturitní studium jazyků akreditované MŠMT anglický, německý, španělský, ruský
Centrum celoživotního vzdělávání nabízí akreditovaný kurz:
Oceňování nemovitostí ■ Základy podnikání ■ Účetnictví ■ Daňová evidence ■ Daňový specialista

Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město
Tel.: 581 259 149
studijni@vslg.cz, www.vslg.cz

Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením
uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy.
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do
procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí,
psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG
s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (PŘEROV, PRAHA, KARVINÁ):
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA
■ LOGISTIKA SLUŽEB
■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT
■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR (PŘEROV, PRAHA):
■ LOGISTIKA

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR (ČVUT PRAHA, FAKULTA DOPRAVY):
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA
TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
VŠLG Přerov: 1. termín do 29. 4. 2016; 2. termín do 10. 6. 2016, 3. termín do 9. 9. 2016
Edukační centrum Praha: 1. termín do 29. 5. 2016, 2. termín do 10. 9. 2016
Dny otevřených dveří (Přerov): 3. 5. 2016; 7. 6. 2016
Den otevřených dveří (Praha): 23. 4. 2016
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Prague College
Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz
Prague College, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské
programy v rámci fakult School of Business, School of Art & Design a School of IT & Computing.
Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS?
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři ■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou ■ délka studia přizpůsobitelná
vašim potřebám (full-time, part-time, blended) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových
(English for Higher Education) či profesních (Foundation Diploma) znalostí.
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Tříletý univerzitní program složený z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního studia bakalářského programu, zakončený udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz je kladen na získávání praktických znalostí, které může student ihned
uplatnit v rámci své profesní kariéry.
(Nabízené programy: BA (Hons) International Business Management, BA (Hons) Business
Finance & Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art Experimental Media,
BA (Hons) Communications and Media Studies, BSc (Hons) Computing)
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc. Studium poskytuje
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zárověň strukturované manažerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce. (Nabízené programy:
MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design, MA Fine Art)
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!
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ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
info@savs.cz
www.savs.cz
ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou
v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí unikátní bakalářské i navazující magisterské programy. Součástí prezenčního bakalářského studijního programu je odborná praxe ve firmě ŠKODA AUTO, jejich dodavatelů,
v široké síti partnerských firem školy či v zahraničí. V navazujícím magisterském studiu si studenti mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit tříměsíční pracovní stáž. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 30 partnerských univerzit či na pracovní stáž do některého
z podniků koncernu Volkswagen (Bentley Motors Ltd., Audi Jižní Korea, Audi Deutschland, VW Shanghai, ŠKODA AUTO India Private Ltd. a další).
Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě. V roce 2015 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola mezinárodní
akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) – 3,5 roku (7 semestrů)
■ Podniková ekonomika a management obchodu
■ Podniková ekonomika a finanční management
■ Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
■ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů NOVÝ OBOR!

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – 2 roky (4 semestry)
■ Podniková ekonomika a management provozu VYUČUJEME TAKÉ V PRAZE!
■ Globální podnikání a finanční řízení podniku
■ Globální podnikání a marketing
■ Globální podnikání a právo

Proč studovat na ŠKODA AUTO Vysoké škole

Unikátní studijní programy – Vynikající uplatnitelnost absolventů – praxe již při studiu – motivační
programy – zahraniční výměnné studijní a praktikantské pobyty – individuální přístup – rozšířená
výuka jazyků – moderní zázemí - Double Degree programy – uplatnění nejenom v ČR, ale i ve světě
Dny otevřených dveří: 16. 4. 2016,19. 5. 2016, 16. 6. 2016, 25. 8. 2016.
Přijímací řízení: 1. kolo 30. 4. 2016, 2. kolo 7. 8. 2016, 3. kolo 2. 9. 2016, 4. kolo 22. 9. 2016.
Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

aha
p.cz

2.12 9:54

soukromé vysoké školy 27

VysokeSkoly.com

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
KPM28_SVS.indd 27
9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd 2

www.mup.cz
20.03.16 20:45
18.12.12 9:54

28 soukromé vysoké školy
Vysoká škola finanční a správní
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 210 088 800,
info@vsfs.cz, , www.vsfs.cz, www.facebook.com/vsfscz,
https://twitter.com/VSFS_Praha, www.youtube.com/user/vsfstv,
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Bankovnictví
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání ■ Právo ve veřejné správě
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & BSBA
(Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Marketing Communication & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Finance a finanční služby
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání / Právní aspekty v podnikání ■ Právo ve veřejné správě / Právní aspekty veřejné správy
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & MBA
(Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Marketing Communication & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)
PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI S CITY UNIVERSITY OF SEATTLE ■ MBA – Master of Business Administration
PROGRAM VE SPOLUPRÁCI S LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY ■ MPA – Master of Public Administration
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Hospodářská politika a správa (obor – Finance)
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V ÝHODY S TUDIA

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

•

• vzdělávání v angličtině
• interaktivní výuka
• možnost výměnných pobytů na
evropských i mimoevropských univerzitách
• ﬂexibilní rozvrh
• multikulturní prostředí
• nejkrásnější kampus
ve střední Evropě

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAU) je nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Byla založena v roce 1990.
Sídlem AAU je od konce ledna 2015 nově luxusně opravený Thurn
-Taxisův palác v Letenské ulici č. 5 na Malé Straně v Praze. Jde o jednu
z nejcennějších barokních budov v centru Prahy, která má bohatou
historii a nyní bude sloužit studentům z celého světa k jejich akademickému růstu.
V roce 2014 byl AAU přiznán status kandidatury na prestižní americkou akreditaci WASC (The Western Association of Schools and
Colleges). WASC je známkou kvalitní instituce, t.j. nabízí studijní
programy splňující nejvyšší standardy na vzdělávání a má dobře fungující řízení na všech úrovních. Akreditace zvyšuje reputaci instituce
a tedy zvyšuje také hodnotu diplomů absolventů. WASC akreditaci
mají nejznámější americké univerzity na západním pobřeží, jako jsou
například soukromé Chapman University či Stanford University nebo
státní jako University of California, Berkeley či California Institute of
Technology.
AAU, po celou dobu své existence, patří mezi přední soukromé
vysoké školy v České republice. V současné době na této soukromé
vysoké škole studuje více než 1000 studentů z více než 60 zemí
světa. AAU je po vzoru špičkových amerických univerzit spravována
jako nezisková organizace, jež všechny získané prostředky investuje
do zvyšování kvality výuky a zlepšování technologického vybavení.

AKREDITACE
Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s výjimkou programu LLB – zde diplom uděluje University of London a akreditace
je britská. Program MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSBuniverzální, mezinárodně uznávaným zlatým standardem v certiﬁkaci byznysových škol.

PROSPĚCHOVÁ S TIPENDIA
AAU nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou
ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average).

GPA
3.9 +
3.8 +
3.7 +
3.6 +
3.5 +

Award
100 %
70 %
50 %
30 %
10 %

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s
Letenská 120/ 5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ:25940082, admissions@aauni.edu

Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Osobní schůzku lze domluvit individuálně ve Student
Services Center, telefonicky (+420) 257 286 202 nebo e-mailem
na admissions@aauni.edu.
Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku. Studium je
možné zahájit jak v září, tak v únoru každého roku.
Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku.
Poplatek za přihlášku: 500,– Kč.

Studijní programy na AAU
BAK AL ÁŘSKÉ
• Business Administration
• Business Administration: Marketing and Communications
Emphasis
• Business Administration: Strategic Marketing Analysis
and Planning Emphasis
• Humanities, Society and Culture
• International Relations
• Jewish Studies: History and Culture
• Journalism and Communications
• Politics and Society
• Visual Art Studies
• Bachelor of Laws (LLB)
– ve spolupráci s University of London

MAGIS TERSKÉ
•
•
•
•

Business and Law in International Markets
Humanities
International Relations and Diplomacy
Master of Law (LLM)
– ve spolupráci s University of London

PROFESNÍ
• MBA (Master of Business Administration)
– ve spolupráci s Chapman University, Kalifornie,
prestižní akreditace AACSB
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30 soukromé vysoké školy
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA, a.s.
Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5
Telefon 270 001 111, 800 555 808
info@vspp.cz, www.vspp.cz

OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VSPP) stabilně působí na trhu již 16. rokem a studovat můžete ve třech největších
městech, tedy v Praze, Brně a Ostravě. Sloučení s Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze jí umožňuje nabízet čtyři
unikátní obory – Ekonomika, Aplikovaná informatika, Právo a Podnikání. Absolventi tak mají široké možnosti uplatnění a často se pouštějí do
vlastního podnikání.
Studovat můžete bakalářské a navazující magisterské obory.

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH

PRAHA

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS, 3)
■ Informatika a internet v podnikání (Bc., PS, 3) ■ Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS, KS, 3)
■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)

OSTRAVA

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2)

BRNO

Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., PS, KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., PS, KS 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2)
Den otevřených dveří: 9. 6., 8. 9. 2016 od 16:00

Vlastní myšlenkou
Vlastní cestou
Bc. Ing. Mgr.
www.vspp.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Smlouvy

VYPLŇOVAT

PRAHA | BRNO
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Studujte Bc. nebo Ing. na VŠRR
a zajistěte si manažerskou pozici

Bc.

Bc.

Bez přijímacích zkoušek
a matematiky

Management rozvoje měst a regionů

Prezenční a kombinované
studium

Management evropských projektů
Management cestovního ruchu
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management ve veřejné správě
Územní management
Životní prostředí a rozvoj

Vysoká úspěšnost
absolventů na trhu práce

se specializacemi:

Bezpečnostní management v regionech
se specializacemi:

Management a rozvoj lidských zdrojů
Bezpečnostně právní
Národní bezpečnost
Kriminalistika a kriminologie

Ing. Management rozvoje měst a regionů

Možnost studia
a stáží v zahraničí
Vysoký standard výuky
se zaměřením na praxi
Individuální přístup
a rodinná atmosféra
Dny otevřených dveří
PRAHA: 18. dubna, 9. května,
13. června, 11. července,
26. července, 8. srpna, 5. září
a 26. zaří 2016
BRNO: 13. dubna, 11. května,
8. června a 22. června 2016

se specializacemi:

Management cestovního ruchu v regionech
Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech
Bezpečnostní management v regionech
Management evropských projektů
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32 soukromé vysoké školy

NÁVODY, JAK SE DOSTAT NA NEJŽÁDANĚJŠÍ OBORY
■ Práva ■ Medicína ■ Psychologie ■ Ekonomie
■ Policejní akademie ■ Humanitní obory ■ OSP a TSP
ZDARMA STAHUJTE A PROHLÍŽEJTE
■ Videonávody na YouTube ■ Ebooky se vzorovými testy
■ Informace k doporučené literatuře ■ Pravděpodobnost přijetí
PŘEČTĚTE SI I DALŠÍ AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
■ Jak vybrat školu ■ Jak vyplnit přihlášku ■ Které školy přijímají přihlášky
i v dubnu a dalších měsících ■ Na které VŠ se dostanete bez přijímaček
■ Jak napsat odvolání a uspět ■ Status studenta po maturitě
PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
■ Prezenční kurzy Praha, Brno, Ostrava s garancí vrácení peněz
■ Online videokurzy k maturitě ■ Testovací rychlokurzy Hravě k maturitě a OSP
UČEBNICE, CD A VÝUKOVÉ MATERIÁLY
■ máme 95 % učebnic k maturitě a přijímačkám ■ Skripta k přijímacím
zkouškám 1. LF UK, 2. LF UK, LF MU a další speciály
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Kam po maturitě:

na vyšší odbornou školu
■ VOŠ představují alternativu k bakalářským studijním
programům, zaměřují se více prakticky a do hloubky.
Můžete je studovat v denní formě (3 – 3,5 roku), dálkově
nebo v kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní
forma). U většiny škol (63,8 %) je zřizovatelem kraj, školné se
ovšem platí na všech typech škol. Po absolutoriu získáváte
titul DiS.

se hlásilo do pedagogických oborů (26 %), zdravotnických
(27,6 %) a ekonomických oborů (15,3 %).

V roce 2014/2015 na 174 VOŠ studovalo 26,9 tis. studentů,
pravděpodobnost přijetí na VOŠ činila 84,7 %. Nejvíce studentů
■

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České
republice v roce 2014, www.msmt.cz

Kompletní adresář včetně
nabízených oborů najdete na
www.VyssiOdborneSkoly.com.

VOŠ SOKRATES
VOŠ SOKRATES POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORU
PRÁVO A EKONOMIE

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Tel.: 800 888 989,
734 578 175
vos@sokrates.cz
www.sokrates.cz/vos

■ denní forma s výhodami studenta
■ dálková forma odkudkoliv z ČR
■ titul DiS.
■ symbolické školné
■ ceny pro studenty
■ individuální studijní plán u denního studia
■ možnost pokračování v Bc. studiu
na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku)
■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní
sektor, apod.)
■ Místa výuky: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál
Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo
na bezplatné infolince 800 888 989.

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.
STUDUJTE ATRAKTIVNÍ ZDRAVOTNICKÉ
OBORY NA SOUKROMÉ VOŠ V PRAZE!
Studenty nabíráme BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Tel.: 775 266 778

(kombi)
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
(denní a kombi)
■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT
(denní)

info@skolamedea.cz
www.skolamedea.cz

Den otevřených dveří:
25. 4. 2016 od 8 do 14 hodin

Na Chodovci 2700/54
141 00 Praha 4
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34 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování a konzervování
nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.
■ Praxe v renomovaných institucích v ČR

i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

Karlova 111

■ Motivační stipendia a mzda studentům,

397 01 Písek

kteří během své praxe restaurují a konzervují
objekty určené do expozic muzeí a galerií.

Tel.: 728 731 629
skola@vosr.cz

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

www.vosr.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Obor: LOGISTIKA A MANAGEMENT
Forma: denní

Počet přijímaných: 70

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

Habrmanova 1540
560 02 Česká Třebová

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

Tel.: 465 568 111

Obor: SOCIÁLNÍ PRÁCE
Forma: denní

vda@vda.cz
www.vda.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Aleš Stránský
ales.stransky@vda.cz

Počet přijímaných: 70

Délka studia: 3 roky

Roční školné: 3000 Kč

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

Bližší informace na www.vda.cz

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

„I TVŮJ OBLÍBENÝ
SPORTOVNÍ KLUB
POTŘEBUJE NOVÉ
MANAGERY.“
MANAGEMENT SPORTU

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

■
■
■
■

Tel.: 233 017 315
737 218 595
vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz

denní a kombinová forma vzdělání
stipendijní programy
individuální studijní plán
školné 23.000,- / školní rok

Den otevřených dveří
5. 5. 2016 a 2. 6. 2016 od 17 hod.
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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
a nově akreditovaný obor 36-41-N/07
Nízkoenergetické a pasivní objekty

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

Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních
činností v oblasti nízkoenergetických a pasivních objektů a na
úseku dopravních a vodohospodářských staveb.
Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky:
■ univerzální odborná připravenost
■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření
Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky.
S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro budoucí uplatnění. Hodnocení
v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European Credit Transfer Systém). Studium je
podpořeno nově vybudovanou vodohospodářskou laboratoří v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Škola má široce rozvinutou spolupráci se stavebními fakultami v Brně a v Ostravě.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Ledecká 35
323 21 Plzeň
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz

DENNÍ STUDIUM:
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■ MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
■ CESTOVNÍ RUCH
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA – nový obor od 1. 9. 2016
Přijímací zkoušky:
I. kolo: 28. 6. 2016, II. kolo: 25. 8. 2016
Možnost ubytování v DM.
Bližší informace na: www.vosplzen.cz

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

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
Tel.: 284 680 880
725 196 038
pbvos@pbvos.cz
studijni@pbvos.cz
www.pbvos.cz
www.akaz.cz

aha
p.cz
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OBORY STUDIA (DiS.)
Název oboru
Aplikace výpočetní techniky
Aplikace výpočetní techniky
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Finanční poradenství
Finanční poradenství
Personální řízení
Personální řízení
Žurnalistika a nová média
Žurnalistika a nová média

Délka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Forma
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná
denní
kombinovaná

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o., vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Škola je dobře dopravně dostupná. Jejími hlavními
partnery jsou Eurovia Services, s.r.o., EXIM TOURS, a. s., VŠLG, o. p. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s.,
Česká manažerská asociace a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi.
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. pro život připravila již více než dva tisíce úspěšných
absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující
ve státních školách. Škola získala od Evropské komise oprávnění Erasmus University Charter a může proto v rámci grantu
Erasmus+ vysílat studenty na studijní pobyty a pracovní stáže. Zkráceným studiem v bakalářském programu VŠ lze získat
vysokoškolský titul Bc.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.
REGIONÁLNÍ POLITIKA ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

Purkyňova 12
746 01 Opava
Tel.: 553 760 500
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz

Denní forma studia
Bez přijímacího řízení
Přihlášky do 31. 5. 2016
Tuzemské i zahraniční stáže a praxe
Jediný obor v ČR zaměřený na podnikání na venkově
ZÍSKÁTE: ekonomické a právní znalosti ■ jazykové dovednosti
■ znalosti o ochraně krajiny, zemědělství, obnovitelných zdrojích a tvorbě projektů
Partneři: Slezská univerzita v Opavě ■ VŠB-TU v Ostravě
■ Ostravská univerzita ■ Mendelova univerzita v Brně
Možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže. K dispozici je mnoho zájmových kroužků, např. jezdectví, sportovní, aranžování.
OBOR PŘIPRAVUJE ABSOLVENTY NA PRÁCI:
■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách
■ v soukromém podnikání v zemědělství, údržby venkovského prostoru a souvisejících odvětvích
■ v samosprávě obcí a v odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí)
■ v podnicích zpracovatelského průmyslu
■ v ekologických a krajinářských institucích
■ v zemědělském poradenství.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

5. května 51
140 00 Praha 4

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

Tel.: 244 105 001
Fax: 244 105 043

■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

zdravotnickaskola@centrum.cz
studijni.oddeleni@centrum.cz
www.zdravotnicka
skola5kvetna.cz

Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem.

– denní a kombinovaná forma vzdělávání

Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Vyšší odborná škola Brno
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST 68-41-N/03,
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
ZAHRANIČNÍ OBCHOD, 63-41-N/08, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek pro oba programy: 1. kolo: 31. 5. 2016, 2. kolo: 25. 8. 2016,
pro dálkové studium do 30. 6. 2016
Termín přijímacího řízení pro oba programy: 1. kolo: 27. 6. 2016, 2. kolo: 12. 9. 2016,
pro dálkové studium 25. 8. 2016

Kotlářská 9
611 53 Brno
Tel.: 537 001 311
urbanek@oabrno.cz
www.oabrno.cz

SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2016, 2. kolo: 25. 8. 2016,
pro dálkové studium 30. 6. 2016
Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 28. 6. 2016, 2. kolo: 13. 9. 2016,
pro dálkové studium 26. 8. 2016

INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ, 72-41-N/02, denní studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2016, 2. kolo: 25. 8. 2016
Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 28. 6. 2016, 2. kolo: 13. 9. 2016
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Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA
– vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 286 852 080
603 286 852
Fax: 286 850 188
info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■ Management sportu ■ Wellness - Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:
23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní)
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové)
23 800,- Kč/ rok (Wellness - Balneo - denní)
18 400 Kč/ rok (Wellness - Balneo - kombinované)
Dny otevřených dveří:
21. 4., 19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 8. 2016 vždy od 15.30
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálním
studiem. Nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia
4 osvědčení: ■ Sportovní a rekondiční masér
■ Instruktor fitness ■ Instruktor školního lyžování
■ Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice
Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor:

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice
Tel.: studijní oddělení
387 788 117
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

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

Termíny přijímacího řízení:
1. kolo: 1. – 3. 6. 2016
2. kolo (dodatečné): 30. – 31. 8. 2016
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2016
2. kolo: do 31. 7. 2016
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.

Vzdělávací programy:
Charitativní a sociální práce
Sociální a humanitární práce
přihlášky do 30. 4. 2016

800

Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 31. 5. 2016,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách

Vzdělávací programy:
TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního
studia bakalářského programu TU Zvolen
„Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“.

Resslova 440
387 01 Volyně
Tel. 383 372 817
383 457 010
skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

Zažij praxi v Ugandě
či Velké Británii
Profesní vyšší odborné a vysokoškolské studium

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme
bez přijímacích zkoušek.

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

Vzdělávací programy:
CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky
SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ PRÁCE
forma studia: denní, 3 roky

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000,- Kč.
Ubytování je součástí školy a stravování je
smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2016,
2. kolo 15. srpna 2016

Vyšší odborná škola zdravotnická
JIHLAVA

Vyšší odborná
škola sociální
Olomouc

e
hodin prax
ích
ve 40 zem
4 světadílů

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
denní forma vzdělávání
kombinovaná (dálková) forma vzdělávání
Tříleté vyšší odborné studium pro absolventy s úplným
středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Obor je zaměřen především na výuku medicínských
a farmaceutických disciplín. Absolventi získávají titul
diplomovaný specialista – DiS.
Uplatnění absolventů:
odborníci pro činnost na farmaceutických pracovištích,
pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání a distribuci
léčiv a zdravotnických potřeb
uplatnění ve funkci farmaceutických asistentů v lékárnách všech
typů, ve výrobnách léčivých přípravků, na odděleních výroby
infúzních roztoků, v podnicích zdravotnického zásobování,
v prodejnách léčivých rostlin, v laboratořích pro kontrolu léčiv,
ve farmaceutickém průmyslu
reprezentanti farmaceutických firem atd.

www.caritas-vos.cz

www.farmeko.cz; farmeko@farmeko.cz
FARMEKO - VOŠ zdravotnická, Znojemská 76, Jihlava
tel.: 567 306 261; gsm: 739 387 973

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc

aha
p.cz
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Martin Hřebačka

Tomáš Třeštík

Miroslav Roubíček

Filmař

Fotograf

Grafický designér

TI NEJLEPŠÍ INSPIRUJÍ
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SCENÁRISTIKA A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

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

T. G. Masaryka 14
293 80 Mladá Boleslav
Tel.: 326 718 055
studijni@oamb.cz
www.oamb.cz

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Denní forma studia je tříletá, dálková
čtyřletá.
Přijímací řízení proběhne ve třech kolech
bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme na základě studijních výsledků
ve 4. a 3. ročníku SŠ.
Termín podání přihlášek pro 1. kolo
je 31. 5. 2016.
Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní
a 40 studentů dálkové formy.
Roční školné 3000,- Kč.

Dny otevřených dveří: 27. 4. (s výstavou
studentských projekčních prací) a 11. 5. 2016
Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství,
střední stupeň projektantské činnosti, školství
Uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2016
Přijímací řízení – denní forma: 22. 6. 2016,
dálková forma: 23. 6. 2016
(2. kolo je pro obě formy 30. srpna 2016)
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy; v dálkové
formě navíc přezkoušení ze základních
odborných znalostí.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha

Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
Tel.: 224 094 459
778 736 242
kancelar@vosaspsekrizik.cz
www.vosaspsekrizik.cz

Tel.: 569 421 656
zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz

Na Polabí 411
276 01 Mělník
Tel.: 315 636 111
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Vzdělávací program:

OBORY VZDĚLÁNÍ:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

1. Sociální práce
a sociální pedagogika

■ Tříleté denní studium je určeno maturantům ze všech typů středních škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení
do konce května, informace o dalších
kolech na stránkách školy.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Masarykova 2033
580 02 Havlíčkův Brod

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

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

Studijní obory v denní i kombinované formě:
■ Diplomovaná všeobecná sestra – 3leté
denní studium zakončené absolutoriem
Přijímací řízení: 21. 6. 2016
■ Diplomovaná všeobecná sestra
– 3,5leté kombinované studium
zakončené absolutoriem
Přijímací řízení: 22. 6. 2016
Termín pro podání přihlášky:
do 31. 5. 2016
Podmínkou přijetí je maturita a zdravotní
způsobilost ke studiu.
Absolventi vzdělávacího programu jsou
teoreticky i prakticky připraveni pro výkon
profese diplomovaná všeobecná sestra ve
zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí.

Střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Chrudim

Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky
Evropská 33
166 23 Praha 6
Tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz

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

Tel.: 469 620 207
469 620 363
Fax: 469 620 207
crzemsk@szes.chrudim.cz
Kontakt: p. Hrdinová
www.szes.chrudim.cz

Jana Maláta 1869
504 01 Nový Bydžov
Tel.: 495 490 353
Fax: 495 493 347
reditel@sosnb.cz
www.sosnb.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Školné na školní rok činí 3 000,- Kč.

■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
■ VYCHOVATEL/KA
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
A VYCHOVATEL/KA PRO POSTIŽENÉ
JEDINCE
Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:

do 31. 5. 2016 - 1. kolo, do 20. 8. 2016 - další kola

Termíny přijímacího řízení:

21. - 22. 6. 2016 - 1. kolo, 30. 8. 2016, 27. 9. 2016
a 25. 10. 2016 (další kola, pokud počet přijímaných studentů nebude dostačující)

Den otevřených dveří:

15. 4. 2016 od 12:00 do 16:00 hodin

Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola, Nový Bydžov

kód oboru viz www.szes.chrudim.cz

Uzávěrka přihlášek:
■ 31. 5. 2016 ■ 29. 7. 2016 ■ 13. 9. 2016
Přijímací řízení:
■ 21. 6. 2016 ■ 16. 8. 2016 ■ 27. 9. 2016
Forma a délka studia: denní - 3 roky
Počet přijímaných: denní 60, dálková 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

Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky
Termín přijímacího řízení:
1. kolo: 6. – 8. 6. 2016
2. kolo: září 2016 – jen pokud nebude po
1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: 31. 5. 2016
2. kolo: termín bude upřesněn v září 2016

Vyšší odborná škola nabízí denní
i dálkové studium

STUDIJNÍ OBOR:

Poděbradova 842
537 60 Chrudim IV

2. Předškolní
a mimoškolní pedagogika

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Správa ochrany životního prostředí

aha
p.cz
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OBOR:
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
ÚČETNICTVÍ A DANĚ (63-41-N/22)
Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný
specialista v oboru účetnictví a daně
Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky)
Školné na školní rok: 3 000 Kč
Možnost ubytování na DM
1. kolo přijímacích zkoušek:
kombinované studium – 17. 6. 2016
denní studium – 21. 6. 2016
Je zajištěna prostupnost na veřejné
i soukromé vysoké školy.

www.mup.cz
20.03.16 21:08
18.12.12 9:54
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Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Hybešova 53
680 01 Boskovice
Tel.: 511 123 101
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování
Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ
A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA
Den otevřených dveří: po domluvě kdykoli
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2016
Přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2016
(bez přijímacích zkoušek)

Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch
jednotlivých ročníků SŠ.

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

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

Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav
Tel.: 327 312 611
739 053 610

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium
Termín podání přihlášek: do 31. 5 .2016 (I. kolo
přijímacího řízení) a do 31. 7. 2016 (II. kolo)

sekretar@sps-caslav.cz

Přijímací řízení formou pohovoru.

www.sps-caslav.cz

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

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Michal Pospíšil
Tel./fax: 573 334 936
www.vospaspsm.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
■ Chemie a technologie potravin s profilací:
Technologie mléka a mléčných výrobků
Forma studia: kombinovaná
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
E-přihlášku podávejte na FT UTB Zlín,
podrobné informace o studiu na www.ft.utb.cz
a www.vospaspsm.cz
PROGRAM VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA:
■ Potravinářství s profilací:
Technologie a hygiena potravin,
Analýza potravin,
Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Roční školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola
a Střední zemědělská škola, Benešov

■

Telefon: 317 723 571
www.zemsbn.cz

■ PRÁVNÍ ASISTENCE

- denní studium
Termín pro odeslání přihlášek je
31. května 2016.
Přijímací zkoušky se pro školní rok
2016/2017 nekonají.

OBORY STUDIA:
82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU
Denní tříletá forma studia zakončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
Tel.: 241 482 422
603 836 149
vosherecka@vosherecka.cz
www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz

Přijímací řízení: První kolo přijímacího
řízení: 1. 6. – 2. 6. 2016 (přihlášky doručené
nejpozději do 30. 4. 2016).
Druhé kolo přijímacího řízení:
15. 6. – 16. 6. 2016 (přihlášky doručené
nejpozději do 10. 6. 2016)
Třetí kolo přijímacího řízení:
dle obsazenosti oborů, září 2016.
Den otevřených dveří: 15. 4. 2016 od 10.00

JABOK – Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická, Praha
Studijní obor:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE

Salmovská 8
120 00 Praha 2
Tel.: 211 222 440
jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Absolvent se stává diplomovaným specialistou
v oboru sociální pedagogika (DiS.). Jabok spolupracuje s ETF UK na realizaci VŠ studijního oboru
Pastorační a sociální práce (Bc.). Studenti Jaboku tedy
budou moci na ETF UK požádat o uznání některých
praktických předmětů. Vysokoškolský systém studia.
640 hodin praxe (v ČR i zahraničí) během studia. 2 cizí
jazyky. Ubytování v budově školy v centru Prahy.
Forma studia: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky.
Školné: 3 500 Kč/semestr (denní studium)
PŘIHLÁŠKY: I. kolo: 1. 2.−22. 5. 2016, II. kolo:
15. 6.−15. 8. 2016. PŘIJÍMACÍ POHOVORY:
I. kolo: 6. 6.−10. 6. 2016, II. kolo: 22. 8.−26. 8. 2016.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 13. 4. 2016.

Vyšší odborná škola sociální
a teologická – Dorkas, Olomouc

Vaše cesta k prosperitě
Diplomovaný specialista
v oboru

Vzdělávací program:
SOCIÁLNÍ A DIAKONICKÁ PRÁCE

■ Studium: denní (tříleté),
dálkové (čtyřleté)
■ Pro absolventy všech typů středních škol
■ Moderní zázemí pro výuku
■ Stáže v zahraničí
Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2016.
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
12. 5. 2016 od 8:00 do 16:00 nebo kdykoliv
po předchozí dohodě.

■ Přijímací zkouška probíhá formou ústního

Tříleté denní studium připravující k výkonu
profese sociálního pracovníka podle zákona
o sociálních službách.

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

Mendelova 131
256 01 Benešov

- denní studium

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU
zaměření oboru:
EKONOMICKÉ s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku
TECHNICKÉ s profilací Řízení jakosti
a metrologie nebo Údržba a servis techniky

■ VEŘEJNÁ SPRÁVA

■ Možnost žádat o ubytování na studentské

Tel.: 585 208 813

■ Absolventi školy mají možnost získat

info@dorkas.cz
www.dorkas.cz

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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pohovoru.

Blažejské náměstí 9
772 00 Olomouc

koleji, která je součástí školní budovy.

v návazném zkráceném studiu na ETF UK
v Praze bakalářský titul.
■ Den otevřených dveří: 10. června 2016
■ Termín pro zaslání přihlášky do 1. kola
přijímacího řízení: do 31. května 2016

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
20.03.16 21:08
18.12.12 9:54
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VOŠ

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání
denní i dálkovou formou studia:
■ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
■ STROJÍRENSTVÍ

Husova 1302
742 21 Kopřivnice
Tel.: Jana Špirková, DiS
556 833 300
jana.spirkova@voskop.cz
www.voskop.cz

Přijímací řízení pro oba obory:
Forma
Uzávěrka přihlášek
Přijímací řízení
DENNÍ
1. 6. 2016
11. 6. 2016
17. 8. 2016
25. 8. 2016
Přijímací řízení probíhá formou
nevědomostního pohovoru.
DÁLKOVÁ

10. 6. 2016
11. 6. 2016
24. 8. 2016
25. 8. 2016
Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti
uchazečů.

Roční školné: 3 000,- Kč

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha

Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 233 936
sekretariat.skoly@
zdravkakv.cz
www.zdravkakv.cz

UMĚLECKÝ OBOR

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

82 - 41 – N/08

Jablonského 333
170 00 Praha 7
Tel.: 266 710 944
vosonspso@vosonspso.cz
www.vosonspso.cz

■ tříletá vyšší odborná škola
■ pouze denní forma studia
■ školné 5000,- Kč ročně
■ studium je ukončeno absolutoriem

s titulem DiS.
Přihlášky pro studium VOŠ
doručit do 31. 5. 2016
Přijímací zkoušky: 21. – 22. červen 2016
Dny otevřených dveří VOŠ: čtvrtek 14. 4.
a 18. 5. 2016 od 10 - 15 hod. nebo kdykoliv
po předchozím objednání (tel. 266 710 944,
mail: info@vosonspso.cz).

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17
BUDEME OTEVÍRAT TYTO OBORY:
■ DIPLOMOVANÁ
VŠEOBECNÁ SESTRA
■ DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ
TECHNIK
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ
HYGIENISTKA
Informace na tel. č.: 353 233 936

Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ,
Hradec Králové

Pro absolventy střední školy s maturitou
otevíráme ve školním roce 2016/2017

Komenského 234
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 075 111
Fax: 495 513 485
zshk@zshk.cz
www.zshk.cz

Nabízené obory ve školním roce
2016/2017 pro absolventy středních škol:
■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
Přijímací řízení:
1. kolo 29. června 2016
(přihlášky do 31. května)
2. kolo 24. srpna 2016
(přihlášky do 5. srpna)
Dny otevřených dveří VOŠ:
kdykoliv po telefonické domluvě

Zlínská soukromá vyšší odborná
škola umění, o.p.s.
OBORY: UŽITÁ MALBA,
SOCHAŘSKÁ TVORBA,
GRAFICKÁ TVORBA, VÝTVARNÁ
FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA,
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ
Dřevnická 1788
760 01 Zlín
Tel.: 577 143 580
info@skolaumeni.cz
www.skolaumeni.cz

Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. termín 12. - 13. 6. 2016
II. termín 28. - 29. 8. 2016
Forma: tříleté denní studium
Školné: 20.000,- Kč/ročně
Počet přijímaných: 6-8 studentů
do jednotlivých oborů
Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2016

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace

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

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
■ 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
– denní forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
– kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ
REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– denní forma vzdělávání, 3 roky
■ 65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ
REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
Absolventi získávají titul diplomovaný
specialista (DiS.). Uchazeči o vzdělávání
na VOŠ nekonají přijímací zkoušku.

aha
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42 jazyky a studium v zahraničí

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

Co musí splňovat pomaturitní jazykové studium,
abyste získali status studenta:
■ minimálně 4 vyučovací hodiny
(délka 1 hodiny min. 45 minut) 5 dní v týdnu pro 1 jazyk
■ maximální počet studentů kurzu nebo společné
hodiny je 18
■ trvání po dobu celého školního roku (od září do konce
června)
■ jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
■ studium musíte zahájit do konce kalendářního roku
v roce, kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo
absolutorium v konzervatoři
Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb., zákon 117/1995 Sb. v platném znění

BOHEMIA INSTITUT ... škola pro život ... specialista na pomaturitní vzdělávání
člen AJŠ (Asociace jazykových škol)
člen AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých)
certifikace kvality Bureau Veritas a mezinárodní certifikace IES
(International Education Society, London)
testovací centrum mezinárodních zkoušek ETS

Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice
Tel.: 274 776 256, 724 173 829
info@bi.cz, www.bi.cz

POMATURITNÍ STUDIUM

ANGLIČTINY, NĚMČINY, FRANCOUZŠTINY ČI ŠPANĚLŠTINY
(jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj)
JEDNOLETÉ INTENZIVNÍ DENNÍ STUDIUM

STUDENTSKÝ SERVIS, VÝHODY, SLUŽBY ZDARMA

■ všechny pokročilosti ■ ve vyhlášce MŠMT - statut studenta pro letošní
maturanty ■ výborní, dynamičtí plně profesionální čeští a zahraniční
lektoři vždy v kombinaci ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka

■ splátky školného bez navýšení ceny ■ zvýhodněný odkup studijní
literatury ■ kurz literatury, kurzy přípravy na VŠ, literární soutěže
■ výlety do hor i zahraničí, hudební večery a studentské párty
■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské

VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH BLÍZKO METRA

ZVÝHODNĚNÉ STUDIJNÍ KOMBINACE
– SLEVA 3000,- Kč

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY, CERTIFIKÁTY, STÁTNICE

■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající
úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní testy TOEIC, TOEFL, TFI
v rámci studia ZDARMA ■ garantovaný pokrok minimálně o 2 znalostní stupně ■ mezinárodní certifikace studia IES (London)

■ MŠMT akreditované rekvalifikace – MANAGEMENT, OBSLUHA PC
■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne
■ mezinárodní certifikáty IES
■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy,
ekonomika, účetnictví,...

SLEVA PŘI ZÁVAZNÉ REGISTRACI s tímto inzerátem
NIC NERISKUJETE - školné Vám vracíme při přijetí na VŠ na základě smlouvy!

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

...již 24 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz
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Za půl roku se mi zlepšila úroveň
angličtiny, přestala jsem se bát
komunikovat v cizím jazyce

INZERCE

Jazyková škola s právem SJZ hl. města Prahy nabízí již tradičně nejen pomaturitní
a intenzivní studium několika jazyků, ale také přípravu a možnost složení státních či
mezinárodních zkoušek. Zeptali jsme se tamních studentů angličtiny na jejich hodnocení
po prvním pololetí.
Z jakého důvodu jste se rozhodli pro
studium na této jazykové škole?
Olga: Hlavními důvody pro mě byla dlouhá tradice školy, adresa v centru a důkladná příprava k jazykovým zkouškám.
Dominika: Dostala jsem dvě doporučení
od kamarádů. A také jsem chtěla chodit
do školy a nesedět jen doma.
Kateřina: Především proto, že jsem se
chtěla dobře připravit na studium cizího
jazyka na VŠ.
Co byste označili za největší přednosti
školy a výuky?
Pavlína: Rozhodně systematickou přípravu ke zkouškám, dále možnost studovat
druhý jazyk zdarma a v neposlední řadě
ochotné a vstřícné učitele.
Helena: Jednak možnost vyzkoušet si
velké množství modelových testů, ale také
volba výborných učebnic a tým zkušených
českých učitelů a rodilých mluvčích, kteří
dobře spolupracují.
Olga: Jako plus bych určitě zdůraznila
výborný výklad gramatiky, přátelskou
atmosféru a malý počet studentů ve třídě.

Využijete možnosti složit některou
z nabízených zkoušek? Kterou?
Zuzka: Ano, již jsem úspěšně složila
zkoušku PET a nyní se chystám na FCE.
Martin: Podle toho, jak to půjde. Zatím
to vypadá na úroveň B2, tj. FCE, ale
vzhledem k dostatku zkušebních termínů
zkusím možná i C1, tedy CAE.
Helena: Do budoucna uvažuju o státní
jazykové zkoušce.
V čem spatřujete největší přínos studia
po prvním pololetí školního roku?
Zuzka: Za půl roku každodenního kontaktu se mi nepochybně zlepšila úroveň
angličtiny a především jsem se přestala
bát komunikovat v cizím jazyce.
Dominika: O mém pokroku asi nejlépe
svědčí fakt, že více rozumím například filmům a seriálům v originálním znění, také
se lépe orientuju v anglických textech.
Martin: Rozhodně možnost mluvit anglicky každý den. A díky kvalifikovaným
kantorům jsem skvěle pochopil i gramatiku, se kterou jsem předtím dlouho
bojoval.

Doporučili byste vaši jazykovou školu
zájemcům o pomaturitní či intenzivní
studium?
Kateřina: Určitě. Myslím, že to rozhodně
není ztracený rok, ale rok rozšiřující obzory
a dovednosti.
Zuzka: Ano, ale kdo chce rok v jazykovce
skutečně využít, musí počítat i s tím, že je
třeba samostatného studia doma.
Helena: Rozhodně ano, již jsem tak dokonce učinila!

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VYUČUJEME 25 CIZÍCH JAZYKŮ VČETNĚ ČEŠTINY PRO CIZINCE
■ v centru Prahy blízko Václavského náměstí
■ vyučují pouze aprobovaní učitelé
Školská 15
116 72 Praha 1
Tel.: sekretariát
222 232 236
jazykové oddělení
222 232 237
222 231 338
sekretariat@sjs.cz
www.sjs.cz

aha
p.cz
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JazykoveSkoly.com

■ KURZY PRO VEŘEJNOST
■ POMATURITNÍ STUDIUM
■ KURZY V PODNICÍCH
■ STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
■ OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA
■ ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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POMATURITNÍ
STUDIUM

• garance otevření kurzu – v AJ nejméně pro 4 pokročilosti
• akreditované vzdělávací a zkouškové centrum CAMBRIDGE
ENGLISH – zkoušky vykonáte přímo na naší škole
• příznivá cena a navíc učebnice a e–learning na celý rok zdarma

PRAHA

MATURITNÍ OTÁZKY, ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
STAHUJTE 24 HODIN DENNĚ
MOŽNOST PLATBY KARTOU NEBO
MOBILEM
VÝHODNÉ STAHOVÁNÍ ZA KREDITY
A DALŠÍ MOŽNOSTI
PŘES 25 000 PRACÍ KE STAŽENÍ
TÉMĚŘ 9 000 PRACÍ ZDARMA
KREDITY ZDARMA ZA VLOŽENÍ PRÁCE
NEBO LIKE NA FACEBOOKU
PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
PODKLADŮ

■ NEJVĚTŠÍ
■ NEJLEPŠÍ ■ STAHUJ
Psychologie_kampomaturite_103x140.indd 2

10:59:43
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PŘIJÍMAČKY? MATURITA?

Připravte se na 100 %

Za 18 let jsme úspěšně připravili přes 50 000 studentů.
Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Přípravné kurzy

online i prezenční přípravné kurzy
v Praze, Brně a Ostravě

Učebnice pro přípravu
všechny učebnice k přípravě
na maturitu a přijímací zkoušky

Stahujte zdarma

časopis Kam Po Maturitě a e-booky
na KamPoMaturite.cz/e-booky

Facebook a YouTube

zábava a videonávody
na Facebook.com/kampomaturite
a YouTube.com/kampomaturite

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
tel. 606 411 115, 222 943 511
info@kampomaturite.cz
www.kampomaturite.cz

KPM28_jazyky.indd 45

20.03.16 21:09

46 jazyky a studium v zahraničí

Austrálií
www.australiaonline.cz

Austrálie
Gr at M te

Setkání s

Roztoč Život Naplno...

www.g8m8.cz

užívej

studuj

pracuj

+420 774 411 909

Navštivte největší veletrh studia,
práce a cestování v Austrálii

11. 4.

BRNO
12. 4.

BRATISLAVA
13. 4.

•
•
•
•

PRAHA

•

15. 4. a 16. 4.
•

Vyhrajte jazykový a odborný kurz!

•
We d o n ’ t j u s t g o t h e r e , w e l i v e t h e r e !

Vše o studiu a práci • Osobní setkání s australskými zástupci škol • Speciální ceny školného • Nový katalog

ad_AOL_90x130_cz.indd 1

12.03.16 13:37

POMATURITKO
OD NEJVĚTŠÍ
JAZYKOVÉ
ŠKOLY
V ČR

P
D

praha@g8m8.cz

VST
ZDA UP
RMA

Veletrh nabízí nejširší nabídku jazykových i odborných škol
za přímé účasti australských zástupců a bývalých studentů.
Získejte nejnižší ceny školného, informace o vízech, ubytování,
práci a spoustu dalších typů přímo od kolegů ze Sydney.

PLZEŇ

•

Jsme na trhu už od roku 1994
Jedna z největších československých
agentur v Austrálii
Zaručujeme nejnižší ceny
Osobní přístup ke každému z Vás
Žádné agenturní poplatky
Levné letenky, zajištění ubytování
Aktivní australská SIM karta s $200
kreditem ještě před odletem ZDARMA
Otevření australského bankovního účtu
před odletem
•

•

•

Předodletový informační balíček
Konzultace a využívání internet café ve
studentském centru ZDARMA
Job servis ZDARMA (tisk, životopisy, místní
telefonování/faxování a nabídky práce
každý týden)

G8M8 Great Mate
Cesi a Slovaci v Australii

pro aktuální info a pracovní nabídky

M

POMATURITNÍ
STUDIUM JAZYKŮ
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n
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#ANGLIČTINA #NĚMČINA #FRANCOUZŠTINA
#ŠPANĚLŠTINA #RUŠTINA #2016/17
Status studenta se všemi výhodami
Zdarma další dva kurzy v celkové hodnotě 20 000 Kč
(jazykové, přípravné na VŠ)

V CENĚ
DVA KURZY
ZDARMA

W

education agency

D
c

#COOLLEKTOŘI

Garance složení mezinárodní jazykové zkoušky
Cambridge (PET, FCE, CAE)

#MEETNEWLOVE

S
M

E-learning a aplikace do mobilu zdarma
Vrácení kurzovného v případě přijetí na veřejnou
VŠ nebo odkladu maturity

STATUS
STUDENTA
#PARTY #NEWFRIENDS #STUDENTS

REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO
Praha
Benešov

Brno

Hradec Králové

Karlovy Vary

Kutná Hora

Dny otevřených dveří

Pardubice
Mělník

Mladá Boleslav

Rakovník

www.tutor.cz
+420 210 084 210
tutor@tutor.cz

21. 4. | 14. 6. | 20. 7. | 18. 8. 2016
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WWW.EF.COM/KURZY

2016

20% SLEVA
Využijte slevový kód EF16KPM
a získejte mimořádnou slevu až
20%, nebo letenku za 5000 Kč
a bydlení v hostitelské rodině s
polopenzí zdarma.

PONOŘTE SE
DO SLUNCE

Top 5 studentských destinací:
1. Malta
2. Brighton
3. Miami
4. Barcelona
5. Nice

Milí studenti,
léto se blíží mílovými kroky – je tak blízko, že už téměř cítíte vítr
ve vlasech a sluníčko na své kůži. Ať už se rozhodnete strávit
léto u oceánu v Miami nebo u moře v Nice, možnosti jsou
nekonečné. Máme 44 škol po celém světě, kde se naučíte
jazyk, seznámíte se s přáteli z celého světa a poznáte nové
město – to vše najednou. Navíc se budete cítit pohodlně,
v bezpečí a podporováni 24 hodin denně ze strany našich
profesionálních EF zaměstnanců.

Dobrodružství na Vás čeká a my se těšíme, až Vás na Vaší
cestě budeme doprovázet.
S přátelským pozdravem
Michaela, Olena a Vendula

Aktivity oblíbené našimi
studenty:
1. Malta – zábava v soukromém EF plážovém klubu
2. Brighton – popíjení
kávy na North Laine
3. Miami – procházka
po Ocean Drive
4. Barcelona – ochutnávka
tapas v Barcelonetě
5. Nice – jízda na bruslích
po Promenade des Anglais

3 dobré důvody, proč cestovat
s nejlepším kamarádem:
1. Společně poznáte nové
místo
2. Vždy na své straně budete
mít parťáka
3. Oba se domů vrátíte
s hromadou skvělých příběhů

International Language Centers
Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 | Tel.: 296 333 810 | ef.czech@ef.com | www.ef.com/kurzy

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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jazykové, pracovní
a au pair pobyty v zahraničí

Po maturitě

vám svět bude ležet u nohou!
Jazykové pobyty

pro začátečníky i pokročilé
VOŠ i univerzity
krátkodobé i dlouhodobé

Pracovní pobyty

krátkodobé i dlouhodobé
Evropa, USA, Kanada,
Austrálie i Nový Zéland
gastronomie, hotelnictví,
stáže, kempy

Au pair pobyty
Evropa i USA
péče o děti a domácnost
ubytování a strava ZDARMA
možnost kombinovat se studiem

www.jazykovepobyty.cz www.pracovnipobyty.cz
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