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v tomto čísle:
n Vyzkoušejte test
předpokladů ke studiu
n Dny otevřených dveří VŠ
a další akce

Elitní ekonomie pro nadané
Sociální práce
Veřejná ekonomika a správa
Management v sociální sféře
Prezentace str. 32

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Právo a ekonomie
Prezentace str. 43
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Baví vás jednat? Naučte se vyjednávat v praxi.
Studujte obor MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA na MUP.
www.mup.cz

úvod 3

Vážení studenti,

v tomto čísle se věnujeme nejdůležitějším termínům, které vás
poslední rok na střední čekají.
Nemáte ještě vybranou vysokou
školu, nebo váháte, zda se na ni
vydat? Přečtěte si článek k výběru
té pravé vysoké školy na první
pokus (str. 6). S rozhodováním vám
může pomoci test předpokladů ke
studiu na str. 8.
Vysoké školy pořádají už od podzimu mnoho akcí pro zájemce
o studium. Termíny najdete na
str. 12, nezapomeňte také na veletrhy vzdělávání, které se konají na
podzim a v zimě. Online kalendář
termínů dnů otevřených dveří,
přihlášek a přijímacích zkoušek
budeme aktualizovat od listopadu
na www.VysokeSkoly.com.S vý-

běrem vysoké školy souvisí i informace o přijímacích zkouškách.
Orientační přehled pro nejžádanější obory uvádíme na str. 6, doporučíme vám také učebnice a přípravné kurzy, které pomohly už tisícům
maturantů před vámi.
A pokud zjistíte, že vaše výpisky,
maturitní otázky nebo čtenářský
deník nejsou zrovna v nejlepším
stavu, nezapomeňte se podívat
na www.Seminarky.cz
a www.Ctenarsky-denik.cz.

Přejeme úspěšné zahájení
maturitního ročníku.

Jiří Kadlec,

šéfredaktor,
poradce ve vzdělávání
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TIP!

Přidejte se k 55000 studentů, kteří už jsou s námi na Facebook.com
a YouTube.com KamPoMaturite

4 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

NOVINKY
podzim 2018 www.KamPoMaturite.cz
VZDĚLÁVACÍ VELETRHY

Jaká je tvoje budoucnost? Inspiruj se na Educe!
EDUCA MYJOB 2018 je veletrh vzdělávání plný
příležitostí pro výběr školy nebo
budoucí kariéry. Doraž 11.–13. října
do Liberce. www.educaliberec.cz

Ty nejvíc
vymazlené
studentské batohy
EXPLORE na
AndyB.cz

Zveme Vás na výstavy STŘEDOŠKOLÁK,
VYSOKOŠKOLÁK a PRO JOB 30.11.
a 1. 12. 2018, konané na ostravském
výstavišti Černá louka, vstup zdarma!
www.cerna-louka.cz

Do října nebo listopadu se můžete hlásit do přípravných kurzů k přijímačkám
na práva, psychologii, medicínu a další obory. Nepropásněte místo v kurzu
v Praze, Brně nebo Ostravě. Přihlášky na www.KamPoMaturite.cz
Dodělat texty
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2019–2020

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

MATURITA

Z MATEMATIKY

Publikaci Maturita 2019–2020 z matematiky, jež navazuje na úspěšnou řadu těchto titulů
z minulých let, využijí žáci středních škol jak při domácí přípravě k maturitní zkoušce, tak
při práci s vyučujícím v hodinách matematiky.
Publikace Maturita 2019–2020 z matematiky odpovídá nárokům Katalogu požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2015/2016
a obsahuje:
Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu

Dostatek materiálu k procvičení
• Více než 235 úloh ve sbírkové části pokrývajících všech 9 tematických celků
• Na konci každého tematického celku jsou zařazeny úlohy zohledňující katalog
požadavků pro zkoušku ze středoškolské matematiky Matematika+
• Pět cvičných didaktických testů
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

2019–2020

2019–2020

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Cílem publikace Maturita 2019–2020 z matematiky je důkladně vás připravit ke společné
části maturity tvořené didaktickým testem. Oceníte na ní zejména 5 cvičných didaktických
testů a více než 235 úloh k procvičení všech tematických celků s užitečnými radami,
tipy a doporučeními, které vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou
řešení úloh. Věříme, že knihu využije každý, kdo chce u maturity z matematiky uspět
a vyžaduje proto kvalitní a komplexní přípravu.

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

Řešení všech úloh
• Klíč k testovým úlohám s nápovědou k řešení
• Vzorové řešení tří cvičných didaktických testů s podrobným komentářem
Tipy a doporučení pro přípravu

MATURITA
2019–2020

Řešení úloh

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

Dodělat texty

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
Celkem více než 250 testových úloh
Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

2019–2020
•
•
•

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

Příprava na písemnou práci
Podrobné informace o hodnocení písemných prací
Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
Dvanáct cvičných zadání písemných prací

•
•
•
•

MATURITA
2019–2020

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

Příprava na ústní zkoušku
Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
Pět cvičných pracovních listů
Řešení úloh

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

náhledy obálek po zakoupení
fotek

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Nahrávky a kontrola
řešení testů ONLINE
ISBN 978-80-7358-308-8

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

9 788073 583088

ISBN 978-80-7358-294-4

ISBN 978-80-7358-294-4

9 788073 582944

WWW.DIDAKTIS.CZ

WWW.DIDAKTIS.CZ

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
komentovaným řešením a hodnocením

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Příprava na Národní srovnávací zkoušky

Teoretická výkladová část
Více než 400 úloh

Vhodné i jako příprava na maturitu
Rady a tipy na zlepšení výsledku
ISBN 978-80-7358-307-1

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

MATURITA
•
•
•

Řešení úloh

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

9 788073 583071

MATURITA

Příprava na ústní zkoušku
Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
Pět cvičných pracovních listů

Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

2019–2020

Příprava na písemnou práci
Podrobné informace o hodnocení písemných prací
Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
Dvanáct cvičných zadání písemných prací

•
•
•
•

9 788073 582944

ISBN 978-80-7358-308-8

9 788073 583088

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
komentovaným řešením a hodnocením

•
•
•
•
•
•

2019–2020

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
Celkem více než 250 testových úloh
Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bezNahrávky
svolení majitele
a kontrola
práv
je nezákonné
řešení
testů ONLINE
a může být trestné.

MATURITA

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

ZSV
CVIČEBNICE

Z MATEMATIKY

Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů

a státní maturitní zkoušku
ít také tyto publikace:

y obálek po zakoupení
fotek

Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Cvičebnice ZSV Scio

ísemnou práci
nformace o hodnocení písemných prací
a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
ičných zadání písemných prací

MATURITA
Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.

MATURITA

2019–2020

idaktický test
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e než 250 testových úloh
í seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
ou objevit v úlohách maturitního testu
é archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

2019–2020

urita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
latného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

MATURITA

Z ANGLICKÉHO JAZYKA

ce Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ásti maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
šem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
ce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
aturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
tury uspět.

urita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
čitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
a přehlednost.

Komplexní příprava na didaktický test z matematiky ve formě
cvičných didaktických testů s komentovaným řešením a přípravné
sbírky úloh dle tematických celků s nápovědou a klíčem

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8
www.scio.cz/nsz

Oﬁciální průvodce přípravou na test
Základy společenských věd Scio na VŠ

aktualizovan
é
vydání

NOVÉ UČEBNICE V NAŠEM E-SHOPU
■ Maturita 2019–2020 z anglického jazyka, matematiky, českého jazyka
a literatury (Didaktis) ■ Maturita z ČJ a literatury – Učebnice a cvičebnice
k ústní maturitní zkoušce (Grada) ■ Cvičebnice ZSV (SCIO)

Na www.KamPoMaturite.cz
najdete přehled svátků
a prázdnin pro školní
rok 2018/2019
a můžete si stáhnout
rozvrh hodin

CO VÁS ČEKÁ NA PODZIM A V ZIMĚ
ŘÍJEN
Zahájení přípravných
kurzů k přijímačkám
na VŠ, více informací
str. 6

TIP!

LISTOPAD
Podání přihlášek
do uměleckých oborů
Dny otevřených dveří
mnoha VŠ, termíny
uvádíme na str. 12

PROSINEC
1. 12. termín podání
přihlášek k jarnímu
běhu státní maturity
8. 12. – 1. termín
NSZ SCIO

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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HLÍDACÍ PES
NA TERMÍNY:
ŘÍJEN
■ zahájení přípravných kurzů
k přijímacím zkouškám – nové
termíny na str. 6

LISTOPAD
■ uzávěrka přihlášek většiny uměleckých oborů VŠ

PROSINEC
■ termín podání přihlášek ke státní
maturitě na jaře 2019
■ první termín NSZ SCIO

LEDEN
■ dny otevřených dveří na velké části VŠ

ÚNOR

Co ohlídat poslední
rok na střední
Není toho zrovna málo. Ať už nálož termínů snášíte se stoickým
klidem, nebo máte sklon k panice, tady máte rekapitulaci.

SEŽENETE ONLINE

PODROBNÉ TERMÍNY:
www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/,
www.KamPoMaturite.cz článek státní
maturita
E-BOOKY S NÁVODY:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky jak
udělat maturitu, přijímačky na nejžádanější
obory
TESTY: www.KamPoMaturite.cz testy
z minulých ročníků státní maturity,
přijímací testy z minulých let
PODKLADY PRO MATURITNÍ OTÁZKY
A ČTENÁŘSKÉ DENÍKY: www.Seminarky.cz
PROCVIČOVÁNÍ: např. www.ocestine.cz,
www.e-matematika.cz a další
AUDIO: http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/dila/, www.Audioteka.cz

UČEBNICE K MATURITĚ:

Doporučujeme
profi práce na
www.Seminarky.cz

Výukové listy, rozbory poezie,
encyklopedie a lexikony nebo
životopisy důležitých osobností
pro angličtinu, matematiku, český
jazyk, fyziku, chemii, dějepis
nebo základy společenských věd

KDE: https://bit.ly/2I4XCC5
ZA KOLIK: 99 % zcela zdarma
PROČ: práce zpracované

odborníky, rychleji dostupné
než učebnice (a zdarma)

Knihy pro přípravu na přijímací zkoušky najdete na str. 11, na našem webu
seženete i učebnice jazykové nebo odborné. Lovci slev, zapátrejte na
www.KamPoMaturite.cz/knihy-ve-velke-sleve

TIP!

■ uzávěrka přihlášek části veřejných VŠ

BŘEZEN
■ předání seznamu literárních děl
k maturitě

■ uzávěrka přihlášek části veřejných VŠ

DUBEN
■ písemná a praktická část profilové
části maturity

■ písemná práce z ČJ státní maturity
■ pravděpodobně konání TSP MU
■ talentové a praktické zkoušky
některých VŠ

KVĚTEN
■ didaktické testy a písemné práce
státní maturity

■ ústní maturitní zkoušky
■ talentové a praktické zkoušky
některých VŠ

■ uzávěrka přihlášek velké části VOŠ

ČERVEN
■ přijímací zkoušky velké části
veřejných VŠ

■ podání přihlášky k opravné maturitní
zkoušce

■ předání seznamu literárních děl
k maturitě pro podzimní období

ČERVENEC
■ v lepším případě zasloužené
prázdniny před nástupem na VŠ :)

■ druhá kola přihlášek i na veřejných VŠ

Termíny dnů otevřených dveří VŠ, přihlášek a přijímaček najdete na
www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1
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Kam na VŠ: Vyberte tu pravou
Na výběr školy máte ještě dost času. Relativně. Která škola je ale ta pravá?
5 TIPŮ PRO VÝBĚR VŠ

Schéma a nejdůležitější dotazy najdete na str. 7. Jaké tipy máme od lektorů
a studentů, kteří už na škole jsou?
■ Lákavý název oboru a anotace
nestačí. Sledujte studijní plány, prostupnost studia.
■ Zjistěte si reference. Kolik studentů
nedostuduje?
■ Zajděte na dny otevřených dveří
nebo jiné akce školy. Ty podzimní
uvádíme na str. 12, další najdete na
našich webech.
■ Najděte si šanci na přijetí – na
stránkách školy, v e-boocích nebo
na www.VysokeSkoly.com. Jak se
chcete na přijímačky připravit?
■ Nevyplatí se vám spíš pomaturitní studium jazyka nebo VOŠka?
Možnosti studia jazyků nebo VOŠ
najdete na str. 43 a 48.

TERMÍNY: PŘIHLÁŠKY
A PŘIJÍMAČKY

Umělecké obory uzavírají příjem
přihlášek většinou v listopadu. Veřejné

vysoké školy přijímají přihlášky do
konce února, v březnu, někdy
i v dubnu. U soukromých většinou
máte šanci i po prázdninách. Kalendář
pro všechny školy najdete na
www.VysokeSkoly.com v průběhu
listopadu a prosince. Lépe podat o tři
měsíce dříve než o den později. Když
nevím, počítám s deadlinem v únoru.

Z ČEHO TO BUDE

Co můžete čekat u přijímaček
jednotlivých oborů?
Medicína, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární
a farmaceutické obory – testy z biologie, chemie, fyziky
Psychologie – obvykle více kol, test
oborových znalostí, všeobecného
přehledu, orientace ve společenských
vědách, někde znalosti biologie.
Druhé kolo pohovor nad nastudovanou
literaturou, motivace, předpoklady
pro práci psychologa
Policejní akademie – znalostní
a jazykový test
Právo – testy předpokladů ke studiu

Ekonomie – nejčastěji test z matematiky a jazyka, případně test předpokladů ke studiu
Společenské vědy, pedagogické
fakulty – testy předpokladů ke studiu,
společenskovědní přehled, případně
talentová/praktická zkouška
Vycházíme z podmínek pro přijetí
v roce 2018, doporučujeme ověřit
podmínky pro rok 2019, které školy
vypíší obvykle v listopadu.

VYBAVTE SE ONLINE

■ Termíny: www.VysokeSkoly.com/
kalendar-akci-1/ ■ Návody:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
■ Testy online: www.VysokeSkoly.
com/testy ■ Odkazy na testy VŠ
z minulých let: www.KamPoMaturite.
cz/prijimaci-testy-vs-online

UČEBNICE
K PŘIJÍMAČKÁM

Doporučené knihy, skripta a učebnice
pro přípravu a informace k e-bookům
uvádíme na str. 11.

PŘÍPRAVA TRADIČNĚ A OVĚŘENĚ
PŘÍPRAVNÉ KURZY - NULTÉ ROČNÍKY
Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den (* - jen Praha) / zahájení říjen nebo listopad, ukončení duben nebo květen
LÉKAŘSKÉ FAKULTY

PSYCHOLOGIE

ŽURNALISTIKA *

PRÁVO

POLITOLOGIE *

SPOLEČENSKÉ VĚDY *

CHEMIE

BIOLOGIE

TSP + OSP

KRATŠÍ KURZY A BLOKY KURZŮ
Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den (* - jen Praha)
POLICEJNÍ AKADEMIE *

MATEMATIKA K MATURITĚ
A PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ *

FYZIKA

VIP BALÍČKY obsahují doporučené učebnice a kurz se slevou a bonusy / kurzy s 96 hodinami výuky včetně garance
vrácení peněz v případě nepřijetí na VŠ / podrobné podmínky a informace ke kurzům najdete na www.KamPoMaturite.cz

TIP!

Nultý ročník probíhá od podzimu do jara. Kratší kurzy zahajují v listopadu nebo
v lednu, ve VIP balíčku najdete kromě kurzu i učebnice s velkou slevou a bonusy.
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Jak si vybrat
vysokou školu?

JE PRO VÁS VŠ
TO PRAVÉ?

ZÁJMY
FINANCE
ŠANCE

Jste
studijní
typ?

Vydržíte
roky
studia,
zkoušky,
stres?
Není pro
vás lepší
něco jiného
– VOŠ,
pomaturitní jazykové
studium?

Jaká je
šance na
přijetí?

Jaká je
„úmrtnost“
– kolik
studentů
nedostuduje?

Líbí se
vám daná
škola?
Jak se prezentuje?
Máte
reference
od jiných
studentů či
známých?

DOSTUPNOST

Zvládnete
dojíždění?
Budete na
koleji či
v podnájmu?

PREZENTACE

Je kapacita
kolejí dostatečná?

Chcete
studovat v prezenční nebo
kombinované
formě?

Jaká je
náročnost
studia?
Zvládnete
brigády
nebo práci
při studiu?
Jaké jsou
životní
náklady
v daném
městě?
Jaké je
školné a je
možnost
úhrady ve
splátkách
či slev?
Je na škole
možnost
stipendií?

TSP/OSP – ČÍM SE LIŠÍ?

Testy předpokladů ke studiu potkáte na desítkách fakult a škol. TSP (testy studijních předpokladů) se týkají většiny fakult Masarykovy univerzity, OSP (obecné
studijní předpoklady) pořádá společnost SCIO spolu s dalšími druhy testů (ZSV,
matematika, cizí jazyky apod.).

Kdy – OSP 6 termínů v průběhu školního roku, TSP 1 termín ve dvou dnech
Kde – OSP přes tři desítky míst v ČR a SR, TSP přes deset míst v ČR a SR
Co – OSP 66 úloh, 2 oddíly, TSP 60 otázek, 6 subtestů
Kolik času – OSP 110 minut, TSP 100 minut
Kolikrát – OSP kolik termínů chcete, zvlášť podáváte přihlášky na VŠ, TSP

KVALITA

Jaká je
kvalita
výuky
a lektorů?
Má škola
vazbu na
praxi nebo
vědu?
Jak je škola
vybavená?

Jsou
programy
zajímavé?

Čím se
chcete
zabývat
i nadále?

UPLATNĚNÍ

Jaké je uplatnění a nezaměstnanost
absolventů?
Jaký je průměrný plat
absolventů?

RECEPTY PRO
NEJŽÁDANĚJŠÍ
OBORY

Lékařské fakulty, práva,
psychologie a další
Hledáte kuchařku na míru?
Stáhněte si e-booky zdarma:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

jedenkrát bez ohledu na počet přihlášek, které se platí zvlášť
Typový test předpokladů ke studiu můžete vyzkoušet na str. 8.
Informace pro rok 2018, doporučujeme ověřit podmínky pro rok 2019

TIP!

Co vás
baví a co
vám jde?

Časopis si můžete také zdarma stáhnout a prolistovat
na www.Casopis.KamPoMaturite.cz
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Vyzkoušejte ukázku z testu Obecných
studijních předpokladů NSZ SCIO
V každém z následujících krátkých textů jsou dvě nebo tři prázdná místa,
která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených možností dvojici nebo trojici slov, která se významově a stylisticky NEJLÉPE
hodí do příslušného textu jako celku.

1. Požadavek na ______ využívání
alternativních zdrojů je jedním
z ______ bodů energetické politiky
Evropské unie.
(A) tradiční – nutných
(B) chystané – primárních
(C) neomezené – nejpřísnějších
(D) maximální – klíčových
(E) ohleduplné – ekonomických

2. Do jisté míry je český golfový
boom optický klam – hra přitahuje
pozornost médií díky ______ zastoupení celebrit, ______ výletům
politiků s manažery do Dubaje
nebo kontroverzním stavbám hřišť.
(A) veřejnému – proslulým
(B) velkému – neškodným
(C) menšímu – šokujícím
(D) početnému – podezřelým
(E) nadprůměrnému – zkorumpovaným

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpovědích tu, po jejímž doplnění
na vynechaná místa v zadání (v uvedeném pořadí) bude významový vztah
mezi výrazy vpravo od rovnítka NEJPODOBNĚJŠÍ významovému vztahu
mezi výrazy vlevo od rovnítka (pořadí výrazů ve dvojicích je důležité).

3. BEZVÝCHODNÝ : __ = __ : VOLBA
(A) situace – nepřímý
(B) soucit – výběrový
(C) naděje – povinný
(D) zoufalost – rozhodující
(E) problém – svatební

4.DECIMETR : __ = __ : PROCENTO
(A) metr – promile
(B) centimetr – zlomek
(C) délka – sleva
(D) měření – počítání
(E) kilometr – setina

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. V následujících
úlohách porovnejte hodnoty výrazů vlevo a vpravo a zvolte odpověď.
Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad
oběma výrazy.

VLEVO
5.

VPRAVO
Číslo x je kladné celé.

pětina dvojnásobku x

polovina pětinásobku x

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

6.

x = 5; yz = 2; xz < 0

y

0

(A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(B) Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

TIP!

7. Cyklista ujel cestu mezi městy A a B dlouhou 36 km za hodinu a dvanáct minut. Nazpět jel po stejné trase a cesta mu trvala o 18 minut déle.
Jaká byla cyklistova průměrná rychlost při zpáteční cestě?
(A) 24 km/h
(B) 20 km/h
(C) 18 km/h
(D) 15 km/h
8. Aritmetický průměr pěti po sobě jdoucích přirozených čísel je 25.
Jaké je nejmenší z těchto čísel?
(A) 20
(B) 22
(C) 23
(D) 24

Každá z následujících úloh je založena na textu a na souboru podmínek.
Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky
jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. U některých úloh může být
užitečné pomoci si hrubým náčrtkem.

TEXT K ÚLOHÁM 9 AŽ 11
V restauraci jsou čtyři různě očíslované stoly (1, 2, 3, 4). Na každý z nich
přinesl číšník jiné jídlo (řízek, špagety, rizoto, biftek) a jiné pití (minerálka, pivo, džus, citronáda). Víme, že:
Ke stolu číslo 1 přinesl číšník špagety.
S citronádou přinesl číšník na stůl rizoto.
Minerálku přinesl číšník ke stolu číslo 2.
K řízku nepřinesl číšník ani pivo, ani minerálku.
9. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé?
(A) K řízku se podával džus.
(B) Ke stolu číslo 3 se podával biftek.
(C) Ke stolu číslo 3 se podávala citronáda.
(D) Ke stolu číslo 4 se podával řízek.
(E) Špagety se podávaly s pivem.
10. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?
(A) Ke stolu číslo 3 se podávalo rizoto.
(B) Ke stolu číslo 3 se podával džus.
skóre* percentil*
(C) Ke stolu číslo 4 se podávala citronáda.
(D) Pivo se podávalo k bifteku.
11
100
(E) Ke stolu číslo 2 se podával biftek.
10
91
9
82
11. Ke kterému stolu se určitě podával řízek?
8
73
(A) ke stolu číslo 1
7
64
(B) ke stolu číslo 2
6
55
(C) ke stolu číslo 3
(D) ke stolu číslo 4
5
46
(E) Odpověď nelze jednoznačně určit.
4
37
3
28
ŘEŠENÍ: 1D, 2D, 3C, 4A, 5B, 6B, 7A, 8C, 9B, 10E, 11E
2
19
* Vysvětlivky: Skóre: Správná odpověď = 1 bod,
1
10
percentil 0 až 100 orientačně udává, kolik procent
0
0
účastníků jste předstihli

Vyzkoušejte testy s vyhodnocením do mailu z biologie, psychologie, politologie,
sociologie, matematiky nebo Policejní akademie na www.VysokeSkoly.com/testy
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Jak vybírali školu účastníci NSZ Scio?

Co bylo důležité pro uchazeče o studium na VŠ v minulých letech?
UCHAZEČI O STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE SE DĚLÍ DO PĚTI
HLAVNÍCH SKUPIN PODLE TOHO, JAK SI ŠKOLU VYBÍRAJÍ.
■ Co nejlevnější studium.
Rozhodující je vzdálenost
od bydliště, náklady
spojené se studiem.

JAK MOC JE PRO VÁS PŘI VÝBĚRU VYSOKÉ ŠKOLY DŮLEŽITÁ
VÝŠE VÝDĚLKU V BUDOUCÍM ZAMĚSTNÁNÍ?
(1=nejméně, 5=nejvíce)

■ Snadnější cesta. Hlavní
je, na školu se dostat
a udržet se na ní.
■ Studentský život. Kde
mám přátele, jaká je
možnost si při škole
přivydělat, výběr města,
ve kterém je škola.
■ Uplatnění v praxi. Jistota
nalezení dobrého místa,
vysoký výdělek.
■ Kvalita výuky. Co nejvyšší
kvalita poskytovaného
vzdělání (co se naučím),
kvalitní učitelé.

CO PRO VÁS BUDE HNED PO DOKONČENÍ VYSOKÉ ŠKOLY
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Zdroj: Výsledky dotazování účastníků NSZ Scio 3. 3. 2018
a 3. 2. 2017, počty odpovědí OSP

■ Získat dobře
placené místo
■ Dále se vzdělávat
■ Věnovat se tomu,
co mě baví
■ Založit rodinu
■ Získat zkušenosti
v zahraničí
■ Jiné

JAK MOC JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ SE DOSTAT NA VÁMI
PREFEROVANOU VYSOKOU ŠKOLU?

■ Nedůležité
■ Ne moc důležité
■ Docela
■ Velmi důležité
■ Extrémně důležité

TIP!

Jakou máte šanci na přijetí na VŠ? Zjistěte na www.VysokeSkoly.com/porovnani
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›› STAHUJ

■ 26 000 prací ■ 9 000 zdarma ■ 24 hodin denně
■ platba kartou nebo mobilem ■ výhodné
stahování za kredity

›› VKLÁDEJ

■ maturitní otázky ■ čtenářské deníky
■ slohové práce ■ seminárky ■ referáty ■ výpisky

›› VYDĚLEJ

■ získej kredity za: registraci ■ stahování
vložených prací ■ like na Facebooku ■ vložení
práce zdarma ■ přihlášení do redakce
■ získané kredity použij na stahování dalších
prací nebo si je nech proplatit na účet

JEZDI S ISIC!
Škola
Karolína Veselá
21.03.2003
09/2018 – 12/2019

S 420 123 456 789 Y

PO CELÉ ČR (BRZY I V NĚKTERÝCH MHD!)
O PRÁZDNINÁCH I O VÍKENDECH
STAČÍ MÍT PLATNÝ ISIC!

www.studentskejizdne.cz

TIP!

Profi výukové listy, rozbory a životopisy k maturitě stahujte zdarma
na https://bit.ly/2I4XCC5
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Z čeho se budu učit...
... na MATURITU?

matematiky je důkladně vás připravit ke společné
m. Oceníte na ní zejména 5 cvičných didaktických
šech tematických celků s užitečnými radami,
maturitu ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou
dý, kdo chce u maturity z matematiky uspět
pravu.

rývajících všech 9 tematických celků
ou zařazeny úlohy zohledňující katalog
ké matematiky Matematika+
stažení na www.didaktis.cz

MATURITA

řešení
h testů s podrobným komentářem

MATURITA MATURITA
2019–2020

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

2019–2020

2019–2020

2019–2020

aktického testu

Z MATEMATIKY

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

MATURITA

Z MATEMATIKY

iky odpovídá nárokům Katalogu požadavků
ky platného od školního roku 2015/2016

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

ky, jež navazuje na úspěšnou řadu těchto titulů
ak při domácí přípravě k maturitní zkoušce, tak
atiky.

ČESKÝ JAZYK
Maturita z českého jazyka
a literatury (Didaktis)

Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů
Řešení úloh

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Komplexní příprava na didaktický test z matematiky ve formě
cvičných didaktických testů s komentovaným řešením a přípravné
sbírky úloh dle tematických celků s nápovědou a klíčem

ISBN 978-80-7358-294-4

WWW.DIDAKTIS.CZ

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

9 788073 582944

Nahrávky a kontrola
řešení testů ONLINE

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.
ISBN 978-80-7358-307-1

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

9 788073 583071

RITA

MATEMATIKA
Maturita z matematiky (Didaktis)

ANGLIČTINA
Příprava na státní maturitu
– Angličtina (Fragment)
NĚMČINA
Němčina – maturitní témata
(VYUKA.CZ)

MATURITNÍ OTÁZKY a čtenářské deníky stahujte
na www.Seminarky.cz 9000 prací zdarma

SLEVA 10 % S KÓDEM AE080 V NAŠEM E-SHOPU
■ 95 % učebnic na trhu ■ Specializovaná skripta univerzit ■ Přijímačky
i na SŠ ■ Maturitní příprava ■ Jazykové učebnice ■ Slovníky

www.KamPoMaturite.cz

... na PŘIJÍMAČKY?

JAK SE DOSTAT NA VŠ Stáhněte si zdarma
e-booky na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

ZSV
CVIČEBNICE

Cvičebnice ZSV Scio

PRÁVA A NSZ SCIO
SCIO NSZ Cvičebnice OSP
a Cvičebnice ZSV (SCIO)

Příprava na Národní srovnávací zkoušky

Teoretická výkladová část
Více než 400 úloh

Vhodné i jako příprava na maturitu
Rady a tipy na zlepšení výsledku
www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8

Oﬁciální průvodce přípravou na test
Základy společenských věd Scio na VŠ

www.scio.cz/nsz

aktualizovan
é
vydání

SOCIOLOGIE
Sociologie - Jak se dostat na vysokou
(AMOS)
PSYCHOLOGIE + BIOLOGIE
Psychologie - Jak se dostat na vysokou
- skripta (AMOS)
Biologie - Jak se dostat na vysokou
- skripta (AMOS)
STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
Studijní předpoklady a základy logiky
1. a 2. díl (Sokrates)

TIP!

E-booky k nejžádanějším oborům – medicína, psychologie, právo a další
– stáhnete zdarma na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

12 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Dny otevřených dveří VŠ od září do konce roku 2018
VEŘEJNÉ VŠ
ZÁŘÍ 2018
14. 9.

Open Day MU www.muni.cz

ŘÍJEN 2018
13. 10.

DAMU www.damu.cz

19. 10.

PEF MENDELU www.pef.mendelu.cz

25. 10.

FI MUNI (další termín 14. 12.) www.fi.muni.cz

26. 10.

VŠUP www.vsup.cz

27. 10.

FS ČVUT www.fs.cvut.cz, DIFA JAMU difa.jamu.cz

30. 10.

FA VUTBR www.fa.vutbr.cz

31. 10.

FVU VUTBR www.fvu.vutbr.cz

LISTOPAD 2018
1. 11.

FDU UJEP www.fdu.ujep.cz, FDULS ZČU www.fdu.zcu.cz

3. 11.

Open Day LF MU 2018 organizovaný studenty Lékařské fakulty MU www.med.muni.cz

8. 11.

FA ČVUT www.fa.cvut.cz

9. 11.

FEL ČVUT www.fel.cvut.cz

10. 11.

Informační den UK www.cuni.cz, DFJP UPCE www.upce.cz/dfjpI

12. 11.

HAMU www.hamu.cz

22. 11.

MFF UK www.mff.cuni.cz

23. 11.

ČZU všechny fakulty www.czu.cz, FBMI ČVUT www.fbmi.cvut.cz, FSV ČVUT www.fsv.cvut.cz, FF UHK www.uhk.cz

23. - 24. 11.

VŠCHT všechny fakulty www.vscht.cz

24. 11.

TUL všechny fakulty www.tul.cz

26. 11.

VŠTE ČB www.vstecb.cz

27. 11.

FJFI ČVUT (Praha) www.fjfi.cvut.cz

28. 11.

MÚVS ČVUT www.muvs.cvut.cz

PROSINEC 2018
1. 12.

FIT ČVUT www.fit.cvut.cz

3. 12.

Talentová poradna katedra zpěvu HF JAMU hf.jamu.cz

5. 12.

PEDF UK www.pedf.cuni.cz

6. 12.

UNOB všechny fakulty www.unob.cz

7. 12.

UPOL všechny fakulty www.upol.cz, LDF MENDELU www.ldf.mendelu.cz

8. 12.

FZS UPCE www.upce.cz/fzs

14. 12.

FIT VUTBR www.fit.vutbr.cz

18. 12.

VŠE všechny fakulty www.vse.cz

19. 12.

MÚ SLU www.math.slu.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. V minulém roce konaly v tomto období dny otevřených dveří také následující fakulty, kde jsme k datu přípravy článku (srpen
2018) data nedohledali na webových stránkách: FD ČVUT, FAF UK, UTB, VŠE, FEKT, FSI VUTBR, FZS ZČU

SOUKROMÉ VŠ
3. 9.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termín 17. 9.) www.mup.cz

4. 9.

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz, Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz

5. 9.

CEVRO Institut, z.ú. (další termín 6. 9. pobočka Český Krumlov) www.cevroinstitut.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další termín
19. 9.) www.vso.cz, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (další termín 19. 9.) www.vspp.cz, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
www.ujak.cz

6. 9.

Unicorn College s.r.o. (další termín 13. 9.) www.unicorncollege.cz, NEWTON College, a.s. (další termín 13. 9. pobočka Praha)
www.newtoncollege.cz, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

12. 9.

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (další termín 13. 9. pobočky Karlovy Vary a Most) www.vsfs.cz

13. 9.

University of New York in Prague, s.r.o. (další termíny 18. 10. a 22. 11.) www.unyp.cz

6. 11.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (další termín 11. 12.) www.vslg.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. Uvádíme pouze data, která jsme získali na webu škol, některé školy vypisují termíny i několikrát do měsíce, případně je
můžete navštívit pravidelně či po domluvě.

TIP!

Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na www.KamPoMaturitě.cz
a www.VysokeSkoly.com.

www.Seminarky.cz
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Najdi si fajn brigádu podle
svých představ.

Chytré nástroje
pro Vaše studium.
• Amos

poznámky a akční plán osobního rozvoje

• Studentské diáře

datované i nedatované, týdenní i měsíční

• Mind Map Manager

na myšlenky a sketchnotes

• Schoolbook

tečkovaný zápisník A4

• Maturant

plán úspěšné maturity

• Čtenářský deník

na povinnou i nepovinnou četbu

• Knihomol

pro vášnivé čtenáře

mycleverminds.cz

TIP!

V dalším čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ si přečtete, jak vyplnit přihlášku,
šance na přijetí na VŠ a přehled akcí vysokých škol v zimě.

14 veřejné vysoké školy

Kam po maturitě:

na veřejnou
vysokou
školu

Podívejte se na přehled akcí, které veřejné vysoké
školy chystají pro uchazeče – najdete je na str. 12.
ČZU - FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ viz str. 15

Praha

224 383 743

www.fld.czu.cz

ČZU - TECHNICKÁ FAKULTA viz str. 14

Praha

224 384 216

www.tf.czu.cz

ČVUT - MASARYKKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ viz str. 18

Praha

224 353 164

www.muvs.cvut.cz

MU - LÉKAŘSKÁ FAKULTA viz str. 23

Brno

549 491 111

www.med.muni.cz

VFU - FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE viz str. 21

Brno

541 562 796

http://fvhe.vfu.cz

VUT - FAKULTA PODNIKATELSKÁ viz str. 24

Brno

541 142 648

www.fakultapodnikatelska.cz

UHK viz str. 19

Hradec Králové

493 331 111

www.uhk.cz

SLU viz str. 27

Opava

553 684 111

www.slu.cz

UPOL viz str. 25

Olomouc

585 631 111

www.upol.cz

UPOL - PEDAGOGICKÁ FAKULTA viz str. 25

Olomouc

585 635 099

www.pdf.upol.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 30

České Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

Technická fakulta ČZU v Praze
TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium
v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské
a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto
studijních programech:

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon:	224 384 216
224 383 218
El. přihl.: ANO
jiroutkoval@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz

■ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
■ SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
■ TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
■ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
■ OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU
■ INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V APK
■ INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY
■ TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
(VYUČOVANÝ V AJ)
■ AGRICULTURAL ENGINEERING (VYUČOVANÝ V AJ)
Dny otevřených dveří: 23. 11. 2018, 25.–26. 1. 2019 a 22. 3. 2019.
Elektronickou přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. března 2019 na http://prijimacky.czu.cz
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v záložce Uchazeči o studium.

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

VŠ
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VysokeSkoly.com

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765, 224 383 752, 224 384 883
berankovar@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz, YouTube: www.youtube.com/user/FZPvPraze,
Facebook: www.facebook.com/fzp.czu.cz, Twitter: twitter.com/FesCuls

NABÍZÍ PRO ROK 2018/2019 STUDIUM V OBORECH:
(P=prezenční forma, K=kombinovaná forma studia):

BAKALÁŘSKÉ OBORY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY V ČJ:

■ Aplikovaná ekologie (P, K)

■ Aplikovaná ekologie (P)

průzkum Země v životním prostředí (P)
■ Vodní hospodářství (P)
■ Územní plánování (P)
■ Územní technická a správní služba

■ Krajinné a pozemkové úpravy (P)

■ Geografické informační systémy a dálkový

■ Environmentální modelování (P)
■ Krajinné inženýrství (P)
■ Voda v krajině (P)

■ Ochrana přírody (P, K)

■ Regionální a environmentální správa (P, K)

(P, K – kombinované studium v Praze a konzultačních střediscích
Litvínov, Karlovy Vary a Březnice)

BAKALÁŘSKÉ OBORY V AJ
■ Geographic information systems and Remote sensing in
Environmental Sciences ■ Environmental Engineering

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY V AJ:

■ Environmental Modelling ■ Nature Conservation

■ Landscape Planning ■ Environmental Geosciences

Přihlášky: od 23. 11. 2018 do 31. 3. 2019 pouze elektronicky na adrese: http://is.czu.cz/prihlaska
Dny otevřených dveří: 23. 11. 2018 a 25. – 26. 1. 2019. V termínech 5. – 9. listopadu 2018 a 18. – 22. 3. 2019
proběhne FŽP Open – týden otevřených přednášek na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.
Podmínky přijímacího řízení na www.fzp.czu.cz.

ROZHODNĚTE SE SPRÁVNĚ, KAM NA VYSOKOU.
Zajímavé obory s jistým uplatněním.
Fakulty, koleje, menza, sportovní areál. Vše na jednom místě.
Široké spektrum dalších studentských benefitů.
www.fld.czu.cz

fld.czu.cz

lesarna

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

CzuFld

www.mup.cz

16 veřejné vysoké školy

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2019
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2019

Fyzika

Informatika

Matematika

Učitelství

Bakalářské obory (Bc.)

Bakalářské obory (Bc.)

Bakalářské obory (Bc.)

Bakalářské obory (Bc.)

Aplikovaná fyzika

Obecná informatika

Finanční matematika

Fyzika — Matematika

Obecná fyzika

Programování a softwarové systémy

Matematika pro informační

Matematika — Deskriptivní geometrie

Softwarové a datové inženýrství
Navazující magisterské obory (Mgr.)

technologie

Matematika — Informatika

Bioinformatika (na PřF UK)*

Obecná matematika

Matematika — Biologie (na PřF UK)*

Biofyzika a chemická fyzika

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Fyzika kondenzovaných soustav

Diskrétní modely a algoritmy

Finanční a pojistná matematika

Matematika — Tělesná výchova

Matematická lingvistika

Matematická analýza

Počítačová grafika a vývoj

Matematika pro informační

Astronomie a astrofyzika

Matematika — Geografie (na PřF UK)*

a materiálů
Fyzika povrchů a ionizovaných
prostředí

počítačových her

a sport (na FTVS UK)*
Matematika v kombinaci s jedním

technologie

z oborů na FF UK

Geofyzika

Softwarové a datové inženýrství

Jaderná a subjaderná fyzika

Softwarové systémy

Matematické a počítačové modelování

Teoretická informatika

Matematické struktury

Filozofie

Umělá inteligence

Numerická a výpočtová matematika

Francouzská filologie

Bioinformatika (na PřF UK)*

Pravděpodobnost, matematická

ve fyzice
Meteorologie a klimatologie
Optika a optoelektronika

Matematické modelování ve fyzice
a technice

Anglistika — amerikanistika
Český jazyk a literatura

statistika a ekonometrie

Hispanistika
Latinský jazyk a literatura

Teoretická fyzika

Německý jazyk a literatura
Navazující magisterské obory (Mgr.)
Fyzika — Matematika
Fyzika — Biologie (na PřF UK)*
Fyzika — Chemie (na PřF UK)*
Matematika — Deskriptivní geometrie
Matematika — Informatika
Matematika — Biologie (na PřF UK)*
Matematika — Geografie (na PřF UK)*
Matematika — Chemie (na PřF UK)*
Matematika — Tělesná výchova
(na FTVS)*
Matematika v kombinaci s jedním
z oborů na FF UK

R mff.cuni.cz R matfyz.cz R facebook.com/MFFUK

Anglický jazyk
Anglofonní literatury a kultury
Filozofie

* Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK
na zajištění tohoto oboru spolupracuje. Podrobné informace včetně termínů podání přihlášek naleznete
na webu příslušné fakulty. V ostatních případech se zájemci o studium přihlašují přímo na MFF UK.

Francouzská filologie
Hispanistika
Německý jazyk a literatura
Učitelství českého jazyka a literatury
pro střední školy

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ Chov
koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
■ Rybářství a akvaristika ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny
■ Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of Natural Resources
■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízíme
možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou
kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 23.11. 2018, 25. – 26. 1., 22. 3. 2019
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška pro Bc.: 11. – 14. 6. 2019
pro NMgr.: 6., 7. a 10. 6. 2019

FAPPZ, ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha – Suchdol
El. přihl.: ANO
www.af.czu.cz
http://prijimacky.czu.cz/

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
FIT nabízí kvalitní výuku se základy ze všech oblastí informatiky a zároveň profilaci jednotlivými
obory, volitelnými předměty a možností praxe při studiu.
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU INFORMATIKA (BSP)
Délka studia 3 roky, titul Bc.
1. ročník společný bez zaměření
■ Bezpečnost a informační technologie *
■ Informační systémy a management
■ Počítačové inženýrství
■ Teoretická informatika
■ Webové a softwarové inženýrství
zaměření Počítačová grafika
zaměření Softwarové inženýrství *
zaměření Webové inženýrství
■ Znalostní inženýrství

Thákurova 9
160 00 Praha 6 – Dejvice
Telefon: 2
 24 359 827
studium@fit.cvut.cz

* Tyto obory lze studovat také v kombinovaném studiu.

www.fit.cvut.cz

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU INFORMATIKA (MSP)
Délka studia 2 roky, titul Ing.
■ Počítačová bezpečnost
■ Počítačové systémy a sítě
■ Návrh a programování vestavných systémů
■ Systémové programování
zaměření Systémové programování
zaměření Teoretická informatika
■ Webové a softwarové inženýrství
zaměření Informační systémy a management
zaměření Softwarové inženýrství
zaměření Webové inženýrství
■ Znalostní inženýrství

Den otevřených dveří: 1. 12. 2018 a 24. 1. 2019. Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2019.
Přijímací zkoušky: červen 2019. Přihlášku můžete podávat on-line na webu http://prihlaska.cvut.cz.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
MODERNÍ APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD

■ Elementární částice a urychlovače ■ Matematické modelovaní ■ Lasery
■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika ■ Radiační ochrana ■ Elektronika
■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Teoretická fyzika ■ Radiofarmaka
■ Kosmický výzkum ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Matematika
■ Optoelektronika ■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ Radiologie
Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým
mezioborovým přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů.
Absolventi fakulty odcházejí do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní
nabídky.

Břehová 7
115 19 Praha 1
Telefon: 224 358 284
lucie.novotna@fjfi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
www.jaderka.cz
www.facebook.com/Jaderka

Díky spolupráci s více než 120 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně
malému počtu studentů, garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech
a možnost vycestovat do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně-společenských a vědeckých akcí. Pořádáme
plesy, Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe
zvládat náročné studium.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 27. 11. 2018. PŘIHLÁŠKY: DO 30. 4. 2019 – PRIHLASKA.CVUT.CZ

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

www.mup.cz
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Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 Dejvice
Telefon: 224 353 164
info@muvs.cvut.cz
www.muvs.cvut.cz

ŠPIČKOVÉ VZDĚLÁNÍ PRO EKONOMIKU 21. STOLETÍ
K typickým znakům současné světové ekonomiky patří technologické a strukturální změny,
spojené s nepřetržitým cyklem inovací. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, známější
jako „Masarykáč“, se specializuje na oblast řízení inovací jako na jeden z nejperspektivnějších
ekonomických oborů vůbec. Absolventi bakalářského a magisterského studia MÚVS nemají
problém najít profesní uplatnění plně odpovídající jejich kvalifikaci.
MÚVS ČVUT v Praze připravuje bakaláře v tříletém studijním programu Ekonomika a management, respektive v jeho anglické mutaci Economics and Management. V závěrečné fázi studia
mohou studenti zvolit specializace na marketing, personalistiku či podporu firemních procesů.
Také v české variantě studia poskytuje MÚVS vynikající jazykovou průpravu. O její kvalitě svědčí
skutečnost, že ten, kdo úspěšně absolvuje bakalářský studijní program, je schopen pokračovat ve
studiu v angličtině. Bakalářské práce vznikají téměř bez výjimky v konkrétních firmách a v úzkém
sepětí s praxí. To absolventům otevírá dveře k uplatnění, i když nemají zájem dále studovat.
Navazující dvouleté magisterské studium Projektové řízení inovací s anglickou mutací
Innovation Project Management představuje jeden z nejperspektivnějších studijních
programů v ekonomické sféře. Zaměření jeho čtyř specializací (projektový management,
procesní management, finanční management a regionální studia) zaručuje vynikající uplatnění
absolventů na pracovním trhu. Kvalitní jazyková průprava a úzké propojení s firemní praxí
představuje ideální příležitost pro ty, kdo chtějí nalézt uplatnění nejen v České republice, ale také
v rychle se rozvíjejících firmách kdekoliv na světě. Českou variantu magisterského studia
lze absolvovat i kombinovanou formou.

StUDUjtE nA jEDné
z nEjStArších tEchnických
vysoKých šKol v EvroPĚ
Fakulta architektury
ČvUT v Praze
jako jediná fakulta architektury v ČR
nabízíme 3 studijní programy:
Architektura a urbanismus, Krajinářská
architektura a Design, a to jak v bakalářském,
tak v navazujícím magisterském stupni studia.

Naše vzdělání ve studijním programu
Architektura a urbanismus je uznané
v rámci EU.
Vyučují u nás renomovaní architekti,
urbanisti a designéři nejen z ČR. Možnost studia
na nejlepších evropských i mimoevropských
školách architektury a designu.
Den otevřených dveří 8. 11. 2018
Přihlášky do 30. 11. 2018
fa_ctu

# fa_ctu

fa.cvut.cz www.fa.cvut.cz

inzerat_90x130_2.indd 1

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
21.08.2018 14:10:00

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

veřejné vysoké školy 19

VysokeSkoly.com

Sociologie

VŠ

Žurnalistika

Středoevropská
komparativní studia

Německá a středoevropská studia

Bezpečnostní studia
Česko-německá
studia
Politologie Mediální Sociologie
a veřejná studia a sociální antropologie
politika Marketingová komunikace

Soudobé dějiny a public relations

Politologie

Teritoriální studia

Mezinárodní vztahy

Ekonomie a finance

Sociologie Politologie
a sociální a mezinárodní
politika vztahy
Veřejná
a sociální Mezinárodní
politika teritoriální
studia

Přihlášky do 31. března 2019
www.fsv.cuni.cz
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Přátelské studium v příjemném prostředí
Hradce Králové!

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

www.mup.cz
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Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz, www.faf.cuni.cz

STUDIUM FARMACIE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ
Odborné studium v důležité oblasti zdravotnictví
STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE - pětileté magisterské studium (Mgr.)
Farmaceut není „jen“ lékárník. Je to odborník s jedinečnou znalostí o léčivech,
o jejich vývoji, výrobě, kontrole a odborném výdeji. Má tak nezastupitelnou roli
v systému zdravotní péče.
V magisterském pětiletém studijním programu Farmacie nabízíme možnost specializace
v pěti farmaceutických oblastech: Farmaceutická analýza; Farmaceutická chemie;
Klinická farmacie; Léčiva přírodního původu; Průmyslová farmacie.
UPLATNĚNÍ V ČR I ZAHRANIČÍ
Studium na Farmaceutické fakultě UK plně odpovídá požadavkům Evropské komise
a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU.
■ Lékárenství
■ Klinická farmacie
■ Výzkum a vývoj léčiv

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■ Léková informační centra

■ Vědecko-výzkumná kariéra

na půdě univerzity, ve
výzkumných ústavech
a zahraničních institucích

Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním řízení (PharmDr.) nebo
postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).
Farmaceutická fakulta UK je špičkové vědecko-pedagogické pracoviště v rámci
Univerzity Karlovy i mimo ni. Výsledky vědecké práce, zkušenosti a kvalita našich
vědců-pedagogů jsou zárukou toho, že se našim studentům dostává nejlepšího
vzdělání ve všech vyučovaných disciplínách.
Univerzitní město Hradec Králové nabízí nadstandardní zázemí pro vysokoškolské
studium, příznivou polohu a bohatý kulturní, sportovní i studentský život.
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
V rámci programu ERASMUS+ má fakulta uzavřeny smlouvy s více než 30 partnerskými
fakultami. Do zemí Evropské unie vyjíždí každoročně na několikaměsíční studijní pobyty
několik desítek studentů.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA
Pro zájemce o práci v klinických laboratořích
■ Zdravotní laborant - tříleté bakalářské studium (Bc.)
■ Odborný pracovník v laboratorních metodách

- navazující dvouleté magisterské studium (Mgr.)

Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz

Zdravotnický bioanalytik se věnuje zpracování a analýze
biologického materiálu v laboratořích. Výsledky vyšetření
a odborné vyhodnocení pomáhají v diagnostice, léčbě
i prevenci pacientů.
Uplatnění v biochemických, analytických, hematologických,
mikrobiologických, imunologických a histologických
laboratořích.
Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním
řízení (RNDr.) nebo postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
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Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
■ Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezá-

vadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu
zvířat? Rádi se bavíte a sportujete?
■ Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě.

STUDIUM PROGRAMU VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE:
■ MAGISTERSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie (MVDr.)
■ BAKALÁŘSKÝ: Bezpečnost a kvalita potravin (Bc.)

Ochrana zvířat a welfare (Bc.)
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin
v gastronomii (Bc.)
■ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ: Bezpečnost a kvalita potravin (Mgr.)
Ochrana zvířat a welfare (Mgr.)
■ DOKTORSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie (Ph.D.)
i v kombinované formě
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 1. 2. 2019
Přijímací řízení: fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/index.html

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole
Telefon: 541 562 796
fvhe@vfu.cz
http://fvhe.vfu.cz

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
AGRO – vzdělání s tradicí
Tradiční i nové studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční
sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (skleníky, fytotrony,
dva vlastní pivovary a potravinářské poloprovozy, zkušebna vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty)
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
Agrobyznys / Agroekologie / Fytotechnika / Molekulární biologie a biotechnologie / Odpadové
hospodářství (+K) / Pozemkové úpravy a ochrana půdy / Provoz techniky / Rostlinolékařství /
Technologie potravin / Všeobecné zemědělství (+K) / Zootechnika

Studijní oddělení AF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Telefon: 5
 45 133 008

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (Ing.):
Agrobyznys / Agroekologie / Automobilová doprava / Biotechnologie rostlin / Ekotrofologie /
Fytotechnika / Chov koní a agroturistika / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin / Krmivářství /
Provoz techniky / Rostlinolékařství / Rozvoj venkova / Rybářství a hydrobiologie / Technologie
a management odpadů (+K) / Technologie potravin / Všeobecné zemědělství (+K) / Zootechnika /
Živočišné biotechnologie / General Agriculture (AJ)
Vysvětlení zkratek v závorce: +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce

Úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně
i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 1., 25. 1. a 8. 2. 2019 vždy v 10 hod. v budově Q, posluchárně Q 01
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2019 (http://prihlaska.mendelu.cz)

agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu
a vzdělávání v České republice. Uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů a na
všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. Svým studentům nabízí moderní posluchárny, laboratoře, skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se odehrává v inspirujícím prostředí unikátní
komponované krajiny Lednicko-valtického areálu.
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Zahradnictví (3PK) ■ Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
(3P) ■ Krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) ■ Floristická tvorba (3P)
■ Správa zeleně (3K)

Studijní oddělení ZF MENDELU
Valtická 337
691 44 Lednice
Telefon: 519 367 225
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz
https://www.facebook.com/zahradnicka.
fakulta.MENDELU/

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.):
■ Zahradnictví (2PK) ■ Vinohradnictví a vinařství (2PK) ■ Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
(2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P) ■ Management
zahradních a krajinářských úprav (2P) ■ International Master of
Horticulture Science (2PEng)
Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK – 3 roky studia v Prezenční i Kombinované
formě. Eng – výuka v angličtině (Joint Degree – Nitra, Krakow, Lednice).

Dny otevřených dveří: 23. ledna a 20. února 2019, vždy v 10:30 hod.,
aula ZF MENDELU, Lednice. Přihlášky ke studiu: do 31. března 2019 (Bc.)
a do 21. května 2019 (NMgr.).

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

www.mup.cz
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Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
LÉKAŘSKÁ FAKULTA NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 OBORY
MAGISTERSKÉ
■ Všeobecné lékařství (MUDr.) a Zubní lékařství (MDDr.)
BAKALÁŘSKÉ
■ F yzioterapie, Dentální hygiena, Optika a optometrie, Ortoptika, Nutriční terapie,
Radiologický asistent, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Zdravotnické
záchranářství, Všeobecná sestra, Porodní asistentka
Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019
■ OPEN DAY LF MU 3. 11. 2018 ■ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12. 1. 2019 a 16. 1. 2019
■V
 íce informací o přijímacím řízení najdete na http://med.muni.cz/uchazeci/
anebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
■P
 odání e-přihlášek: https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/
lekarska-fakulta

Univerzitní kampus
Kamenice 753/5
625 00 BRNO
Telefon: 5
 49 49 1111
549 49 1305
studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz

Stáhněte si e-booky ZDARMA
Lékařské fakulty, psychologie, práva,
Policejní akademii ČR, maturitu a další
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 818
studijni@fi.muni.cz

www.fi.muni.cz, Facebook, Instagram, Twitter: #fimuni

Elektronická přihláška: is.muni.cz/prihlaska

Dny otevřených dveří:
25. 10. 2018, 14. 12. 2018, 1. 2. 2019.
Více na: www.fi.muni.cz/admission/dod
Přihlášky do bakalářského studia se podávají
elektronicky do 28. 2. 2019.
Bakalářské studijní programy:
Informatika – studium matematických
disciplín, algoritmů a teorie programování,
Programování a vývoj aplikací
– studium principů technické realizace
počítačových aspektů od hardwarového
vybavení až po zásady uložení dat.
Více na: programy.fi.muni.cz/bc

Bakalářský student FI MU Filip Široký uspěl jako
výzkumník na stáži v CERNu.

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

www.mup.cz
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NABÍDKA BAKALÁŘSKÝCH OBORŮ
Ekonomika podniku
Studium v oboru „Ekonomika podniku“ je jednoznačně pro ty z vás, kteří chtějí poznat ekonomické
souvislosti fungování organizací v co nejširším kontextu.

Účetnictví a daně
analytický a kvantitativní přístup k myšlení a řešení problémů.

Procesní management
Volba studia v oboru „Ekonomika a procesní management“ je ideální možností pro každého, kdo chce
využít obrovský potenciál, který nabízí technický rozvoj nejen ve výrobní sféře, ale i v navazujících
odvětvích.

Manažerská informatika
Pokud vnímáte spojení informatiky, ekonomiky a managementu jako zcela zásadní pro úspěšné
fungování moderních organizací i rozvoj vlastní kariéry, je obor „Manažerská informatika“ určen právě
vám.

Entrepreneurship and Small Business Development
Pokud chcete studium maximálně otevřené a zaměřené na podnikatelskou praxi, tak je obor
„Entrepreneurship and Small Business Development“ tím, co hledáte. Jedná se o placenou formu
studia.
Na všechny bakalářské obory lze navázat v magisterském studiu.

PŘIJĎ SE ZA NÁMI PODÍVAT
NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

10. 1. 2019
1. 2. 2019

Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4,
612 00 Brno

U NÁS SE RODÍ PODNIKATELÉ! PŘIDEJ SE K NÁM, PROTOŽE...
Fakulta podnikatelská je jednou z osmi fakult VUT v Brně a v roce 2017 slavila 25. výročí svého založení. VUT patří mezi největší vzdělávací instituce
v ČR a za 118 let existence si vybudovalo špičkovou pověst na domácí a hlavně mezinárodní úrovni.
ERASMUS
studenti mohou vycestovat na 65
partnerských univerzit v Evropě

BEZ PŘIJÍMAČEK
na všechny bakalářské obory
uznáváme výsledek Národních
srovnávacích zkoušek (NSZ)

PRAXE
v rámci studia probíhá i praxe, mimo
to mohou studenti podnikat a mít tak
náskok po škole

STUDIUM
vzdělání lze doplnit o MBA a MSc
studium, které fakulta také nabízí.
Samozřejmostí je doktorské studium.

KAMPUS
koleje a menza se nacházejí na dosah
přímo v areálu VUT

PŘÍPRAVNÉ KURZY
pro zájemce o studium pořádáme
intenzivní kurzy pro zvládnutí
přijímacího řízení

Metropolitní univerzita Praha

KDE BUDETE
PÁR LET VY?
VÍCE INFORMACÍ
NAZAWWW.FAKULTAPODNIKATELSKA.CZ
www.mup.cz
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Studuj na pedagogické fakultě!
DV EŘ Í
D EN O TE VŘ EN ÝC H
>> bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční
a kombinované formě studia
>> programy celoživotního vzdělávání

bo
pátek 7. 12. 2018 | so

ta 19. 1. 2019

L
MODERNÍ UČITE

PRO F E SN Í PŘÍPR AVA U Č I T E LŮ VŠEC H S T UPŇŮ A T YPŮ ŠKO L

 mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika)
 základních a středních (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, technických)
 škol pro žáky se specifickými potřebami (speciální školy, školy s inkluzivním vzděláváním -mateřské, základní, střední)
Možnost kombinace dvou studijních programů nebo studium jednoho programu.
Budoucí učitelé jsou ve vybraných programech podporováni mimořádným motivačním stipendiem.

PŘÍPR AVA O D BO RNÍKŮ V O BL A S T I

 vychovatelství (vychovatelství a řízení volnočasových aktivit)
 speciální pedagogiky (Logopedie, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika – poradenství, Speciální pedagogika – vychovatelství, Speciální pedagogika – dramaterapie)
 ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor)
Elektronická přihláška ke studiu je otevřena od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019.
Termíny přijímacích zkoušek: bakalářské a magisterské studijní programy 10.–14. 6. 2019
doktorské studijní programy 17.–21. 6. 2019
Seznam všech studijních programů pro akademický rok 2018/2019 na www.studuj.upol.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení u doktorských programů www.pdf.upol.cz/menu/
prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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,
Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 123
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz
Den otevřených dveří: 25. 1. 2019
Termín podání přihlášky: 28. 2. 2019 (bakalářské a navazující magisterské studium), 31. 7. 2019 (doktorské studium)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■
 Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Sociální patologie a prevence
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■
 Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika
■ Sociální patologie a prevence ■ Edukační péče o seniory
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■
 Veřejná správa a sociální politika
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Veřejná správa a sociální politika
DOKTORSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ STUDIUM ■
 Moderní dějiny střední Evropy
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■
 Moderní dějiny střední Evropy
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na
webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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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.

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon: 5
 97 321 221
(4122, 3107)
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz
www.facebook.com/fsostrava
www.youtube.com/fsostrava
https://ukazse.net
https://studujvostrave.cz/

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.
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”.
Přidejte se k těm, kteří studují s perspektivou
uplatnění v praxi.

VYBERTE SI ŠKOLU PODLE MÍSTA, ZAMĚŘENÍ.
VYHLEDEJTE SI NÁPLNĚ OBORŮ, ZJISTĚTE TERMÍNY
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A POROVNEJTE, CO JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ.

■ Kalendář akcí – přehledné termíny přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří
■ Tisíce bakalářských a 5letých magisterských oborů s podrobným popisem
■ Podrobné vyhledávání škol a oborů
■ Šance na přijetí, srovnání školného, nezaměstnanost absolventů
■ Hledejte na www.VysokeSkoly.com nebo si stáhněte zdarma aplikaci Adresář škol

WWW.SLU.CZ

B U D O U CN O S T
P R A X E, Z K UŠENO

S TI, ÚSPĚCH

ŠPIČKOVÁ VĚDA A VÝ ZKUM

Dáváme
učení smysl
Jsme veřejná vysoká škola založená
v roce 1991. Sídlíme v Opavě a Karviné, dvou
svébytných a půvabných slezských městech,
naše myšlenky nás ale místem nelimitují. Na
čtyřech univerzitních součástech inspirujeme
Váš růst a rozvíjíme přirozenou kreativitu. Naším
hnacím motorem je Vaše úspěšná budoucnost.
Studentům nabízíme ojedinělou šíři stipendií. Také
spolupracujeme s desítkami partnerských
vysokých škol po celém světě, ať už se
jedná o program Erasmus+ či řadu
dalších rozvojových
programů.

VÝ UK A S INDI VIDUÁLNÍM
PŘ ÍS TUPEM
S TUDIUM DOM A I
V E SV ĚTĚ
BA KA LÁ ŘSKÉ , MA GIS TER

Facebook

Instagram

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

SK É A DOKT OR SK É
ST UDIJNÍ PR OGRA MY

YouTube

LinkedIn

www.mup.cz
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Bakalářské obory (Bc.): Ovládání rizik, Ovládání rizik - řízení výrobních
a logistických systémů, Ochrana obyvatelstva, Řízení environmentálních rizik
Navazující magisterský obor (Ing.): Bezpečnost společnosti,
specializace: Rizikové inženýrství, Ochrana obyvatelstva, Environmentální bezpečnost,
Rizika výrobních a logistických procesů

inzerce_fame_dod_185x130_1podzim2018
středa 4. července 2018 10:50:49
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Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
studium@fai.utb.cz
www.utb.cz/fai

BAKALÁŘSKÉ OBORY (Bc.) 3LETÉ:
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management
■ Informační a řídicí technologie
■ Informační technologie v administrativě
■ Softwarové inženýrství
■ Inteligentní systémy s roboty
NABÍZÍME:
■ kvalitní vzdělání
■ softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, počítačové učebny, laboratoře
■ zahraniční studijní pobyty
■ široké uplatnění na trhu práce
Termín podání přihlášky: 31. 3. 2019
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

,

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 284 111
dana.matkovicova@ujep.cz
studujfzp.ujep.cz, www.facebook.com/FZP.UJEP

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

OBORY DOKTORSKÉHO STUDIA

■ Ochrana životního prostředí (Bc., 3 roky)

■ Environmentální analytická chemie (Ph.D.)

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 30. 1. 2019
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2019
Podrobné informace k přijímacímu řízení:
www.studujFZP.ujep.cz

■ Odpadové hospodářství (Ing., 2 roky)
■ Revitalizace krajiny (Ing., 2 roky)
■ Analytická chemie ŽP a toxikologie (Ing., 2 roky)

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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• Bezplatné studium
• Moderní přístup
• Snadno dostupné zahraniční
pobyty
• Spravedlivé a transparentní
hodnocení
• Zaměření na prakticky
uplatnitelné znalosti
• Skvělý kolektiv a mnoho akcí,
které pořádají sami studenti

Studuj obory, se kterými se v praxi
neztratíš! Více na www.VSTECB.cz
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■
Fakulta
ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice
El. přihláška: ANO, http://
eprihlaska.upce.cz
Telefon: 466 036 454
ipc.fes@upce.cz
www.feska.cz
facebook.com/ fes.upce

Vyberte si z široké nabídky oborů v bakalářských, navazujících
magisterských a doktorských studijních programech na Fakultě
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Vše naleznete na www.feska.cz
Studujte ekonomiku, management, finance, veřejnou správu
nebo informatiku.
Do bakalářského studia přijímáme
bez přijímacích zkoušek.
Termín pro podávání přihlášek
do bakalářského studia:
do 31. 3. 2019
Navštivte nás:
9. ledna a 16. února 2019

■
Dopravní
fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

NA DFJP NABÍZÍME KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOPRAVĚ
BAKALÁŘSKÉ OBORY:

■ Dopravní management, marketing a logistika
■ Technologie a řízení dopravy

– zaměření Technologie a řízení dopravních systémů, nebo Logistické technologie

■ Dopravní prostředky

Studentská 95
532 10 Pardubice 2
Telefon: 466 036 096
studijni.dfjp@upce.cz
www.dfjp.cz
www.facebook.com/uni.
pardubice.dfjp
www.instagram.com/
dfjp_upce/

– zaměření Silniční vozidla, Kolejová vozidla

■ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
■ Dopravní stavitelství (4leté studium, příprava na autorizovaného inženýra ve výstavbě)

„BUĎ JEDNÍM Z NÁS – STAŇ SE ODBORNÍKEM NA DOPRAVU!“

U všech oborů navazující magisterské, a dále doktorské studium (tituly Ing. a Ph.D.)
■ vysoká zaměstnanost absolventů ■ moderně vybavené laboratoře – nové Výukové a výzkumné
centrum v dopravě, Dopravní sál ■ důraz na propojení teorie a praxe ■ široká nabídka studia
v zahraničí – Erasmus+ ■ možnost účasti na řešení vědecko-výzkumných projektů
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia: 2. 1. 2019 – 31. 5. 2019
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

Studentská 2
461 17 Liberec
Telefon: 485 353 639
lenka.nevyhostena@tul.cz
www.ft.tul.cz

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské
vzdělání napříč celým textilním oborem. Studijní programy jsou akreditovány i v anglickém jazyce,
což umožňuje výměnu studentů se zahraničními univerzitami. Absolventi se uplatňují nejen
v textilním a oděvním průmyslu, a to především jako pracovníci vývojových oddělení, technologové,
techničtí pracovníci, prodejci a manažeři projektů. Absolventi oborů spojených s designem pokračují
v profesním životě jako návrháři či designéři oděvů, materiálů a doplňků.
Bakalářský studijní program TEXTIL – obory
■ Textilní a oděvní návrhářství – pouze prezenční forma studia ■ Textilní marketing ■ Textilní
technologie, materiály a nanomateriály ■ Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
Navazující magisterský studijní program TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ – obory

■ Netkané a nanovlákenné materiály ■ Oděvní a textilní technologie

Navazující magisterský studijní program PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ – obory
■ Produktové inženýrství ■ Řízení jakosti
Doktorský studijní program TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ – obory

■ Textilní technika a materiálové inženýrství

Přijímací řízení: Přijímací talentová zkouška se pořádá pouze pro bakalářský studijní obor Textilní a oděvní
návrhářství (TON). Pro ostatní obory všech programů je přijetí uchazečů ke studiu posuzováno podle výsledků
dosažených v předchozím studiu. Pro doktorský studijní program se přijímací zkouška pořádá.
Termíny podání přihlášek BS a NMS naleznete na webových stránkách: http://www.ft.tul.cz/uchazeci

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Kam po maturitě:
na soukromou
vysokou školu

V září ještě většina soukromých vysokých
škol přijímá přihlášky pro akademický rok
2018/2019. Můžete využít příležitosti a zajít se
podívat na některý ze dnů otevřených dveří,
jejichž přehled uvádíme na str. 12.
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz 2. obálka

Praha

274 815 044

www.mup.cz

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE viz str. 39

Praha

224 221 261

www.unyp.cz

VŠO viz str. 41

Praha

810 888 500

www.vso.cz

Olomouc

587 332 311

www.mvso.cz

Praha

251 171 930

www.studiumdiplomacie.eu

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC viz str. 35
VŠMVV viz str. 42

Vyberte tu pravou VŠ napoprvé:
Porovnejte šance na přijetí
Zjistěte výši školného
Kalendáře akcí, přihlášek, přijímaček
VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ

Poskytuje vzdělání ve třech oborech
bakalářského studijního programu
OBOR: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
OBOR: MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE
v programu HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Telefon: 596 411 343
info@vsss.cz
www.vsss.cz

OBOR: SOCIÁLNÍ PRÁCE

v programu SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

■ denní i kombinovaná forma studia
■ možnost prominutí přijímací zkoušky
■ spolupráce s University of Cambridge
V Ostravě nabízíme ELITNÍ STUDIUM EKONOMIE v programu
Hospodářská politika a správa v prezenční formě. Celé studium je bez
školného a minimální výše stipendia po celou dobu studia je 1000 Kč/měsíc.
Manažerské studium BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA.
Veškeré informace získáte na www.vsss.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, KOMBINOVANÉ)
Dny otevřených dveří: 5. 2. a 9. 4. 2019
PROČ STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ?
■ garance na trhu práce ■ titul Fakulta roku 2015 a 2016
■ praxe v průběhu studia ■ stipendijní programy
■ zahraniční studijní pobyty a stáže ■ individuální přístup
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
1. kolo – 4. 6. 2019, náhr. termín 11. 6. (uzávěrka přihlášek 30. 4. 2019)
2. kolo – 3. 9. 2019, náhr. termín 10. 9. (uzávěrka přihlášek 27. 8. 2019)

JEDNA ŠKOLA,
DESÍTKY UPLATNĚNÍ
V KREATIVNÍM PRŮMYSLU
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

29. 1., 26. 2.,
26. 3., 23. 4.,
28. 5., 16. 6.,
3. 9. 2019

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA, a.s.
Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5
Telefon 800 555 808
info@vspp.cz, www.vspp.cz
OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) stabilně působí na trhu již 17. rokem.
Studovat můžete v největších městech české republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na Podnikání, Informatiku a Právo nacházíme našim studentům místo v rychle měnící se společnosti. Poskytujeme klientský, na studenty
orientovaný přístup flexibilní z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta, učí se to, co skutečně potřebuje.
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) ■ Aplikovaná informatika
(Bc., PS, KS, 3) ■ Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS - 3, KS - 3,5) ■ Marketingové komunikace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Marketingové komunikace (Bc., 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)
■ Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) ■ Právo ve veřejné správě (Bc., PS - 3, KS - 3,5) ■ Marketingové komunikace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS, 2) ■ Marketingové komunikace (Bc., PS, KS, 2)
BRNO
Bakalářské studium ■ Podnikání (Bc., KS, 3) ■ Podnikání a management v obchodu a službách (Bc., KS, 3)
■ Marketingové komunikace (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., KS, 2) ■ Marketingové komunikace (Bc., KS, 2)
Den otevřených dveří v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181): 19. 9. 2018 od 16:00.
Nevyhovuje vám navržený termín? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás termín individuální návštěvy.
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Moravská vysoká škola Olomouc
EKONOMIKA a MANAGEMENT
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
+
+
+
+
+
+
+

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz
www.facebook.com/mvsocz

inovativní výuka propojující teorii s praxí
studijní profilace dle osobních preferencí
kontakt s předními českými i zahraničními odborníky
možnost vycestovat do zahraničí za studiem či na pracovní stáž
vysoká uplatnitelnost absolventů
bohatý studentský život
moderní zázemí BEA campusu Olomouc

Máte zájem o prohlídku MVŠO?
Chcete si doplnit informace?
Kontaktujte nás přes online chat na www.mvso.cz.

■
Vysoká
škola HUMANITAS

Fakulta společenských studií
Smetanova 266
755 01 Vsetín
Tel.: 605 292 877
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:
■ SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy
a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických
centrech, nápravných zařízeních apod.
■ TRANSKULTURNÍ EDUKACE Absolvent/ka je připraven/a pro práci v institucích na úrovni státní správy
a samosprávy, v cizinecké policii, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích,
v kulturních, vzdělávacích a výchovných zařízeních a v oblasti prevence.
■ PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia získává učitelskou kvalifikaci pro státní i soukromé
mateřské školy a další předškolní zařízení.
■ 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.
Fakulta dále nabízí navazující dvouleté magisterské kombinované studium v oboru:
■ MANAGEMENT VZDĚLÁVÁNÍ Absolvent/ka získá znalosti, dovednosti a kompetence pro nejrůznější pozice
při řízení a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. Je schopen/na organizovat a řídit jakékoliv organizace
a instituce, zabývající se vzdělávací činností.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a termínech dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách
fakulty www.huni.cz.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 212 277 777
731 411 370
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

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

MBA STUDIUM
■ Sportovní management
Forma a délka studia: kombinovaná forma, 2 roky
Forma ukončení studia, titul: MBA
Školné: Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 29 948 Kč/semestr
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. 1., 21. 2., 14. 3.,
11. 4., 16. 5., 13. 6, 22. 8., 5. 9. vždy od 16 hod.
Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem.

Nyní se slevou 20 % na školném

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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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 Media & IT.
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 (denní a kombinovaná forma) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení znalostí
(Foundation Diploma / Professional Diploma). ■ Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky pro účetní - ACCA, CIMA
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
Univerzitní program se skládá z tříletého studia bakalářského programu, který je zakončen udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz
se klade na osvojení praktických znalostí, které může student ihned uplatnit v rámci své profesní kariéry. Některé z těchto programů lze
také studovat v kombinované formě.
Nabízené programy: BA (Hons) International Management, BA (Hons) International Finance
& Business Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art Experimental Media,
BA (Hons) Creative Media Production, BSc (Hons) Computing
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc či MA. Studium poskytuje
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zároveň 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!

Unikátní studijní programy
Tituly Bc. a Ing.
Odborná praxe součástí studia
Zahraniční stáže
Široké uplatnění absolventů
Zajímavé motivační programy
Double Degree programy
Osobní přístup
Výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze
Jsme také na:

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Navštivte
naše dny
otevřených
dveří!
Více informací o termínech
a programu jednotlivých dní
naleznete na: www.savs.cz

www.savs.cz
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Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice

www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 13 000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita
v současné době poskytuje vzdělání 5000 studentům, kteří studují obory na MUP v českém nebo anglickém jazyce.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MUP je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. O tom všem
svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit, zahraniční studenti více než 70 zemí světa, rozvinutý program Erasmus+,
nabídka zahraničních stáží pro absolventy a také programy Double Degree, které umožňují studentům MUP studovat rok na partnerské
zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.
ŠKOLA BEZ BARIÉR Již od roku 2003 realizuje MUP sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který
byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách.
STUDIUM JAZYKŮ Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky
z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky
přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je oficiálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

BAKALÁŘSKÉ OBORY (Bc.)

Standardní doba studia je tři roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na
www.mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.
STUDIJNÍ OBOR
Anglophone Studies
Bezpečnostní studia
Humanitní studia
International Business
International Relations and European Studies
Mezinárodní obchod
Mediální studia
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Veřejná správa

JAZYK STUDIA
anglický
český
český
anglický
anglický
český
český
český
český

FORMA STUDIA
prezenční i kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná

MAGISTERSKÉ OBORY (Mgr., Ing.)

Standardní doba studia je dva roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na
www.mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.
STUDIJNÍ OBOR
Anglophone Studies
Asijská studia a mezinárodní vztahy
Conflict and Security

JAZYK STUDIA
anglický
český
anglicky

Evropská studia a veřejná správa
International Relations and European Studies
Mediální studia
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Politologie
Regionální studia a mezinárodní obchod
Regional Studies and International Business

český
anglický
český
český
český
český
český
anglický

FORMA STUDIA
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční (1leté studium MUP
ve spolupráci s Aston University)
prezenční i kombinovaná
prezenční
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční

DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.)
STUDIJNÍ OBOR
Mediální studia
Mezinárodní vztahy a evropská studia
International Relations and European Studies
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
Politologie

JAZYK STUDIA
český
český
anglický
český
český

FORMA STUDIA
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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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 především dohod
o studiu, jejichž výsledkem je mimo
jiné 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, kteří na škole vytváří
unikátní multikulturní prostředí. Kulturně a geograficky různorodá skupina
studentů odráží rozmanitost dnešní
doby a dělá z UNYP jednu nejrozmanitějších vzdělávacích institucí v České
republice.

■ Karierní poradenství
■ Nový moderní kampus v centru

Prahy
■ Technické vybavení na vysoké úrovni
■ Vzrušující studentský život a spor-

tovní 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 (ČR)
■ 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
■ Obchodní administrativa
■ Finance
■ Marketing

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
■ ACCA – Asociací certifikovaných
účetních (Association of Chartered
Certified Accountants)
UNYP je členem:
■ CEEMAN – Central and East European Management Development
Association

MBA programy
■ Management
■ Marketing
■ Finance
■ Projektové řízení
■ Podnikání
■ Online MBA programy (titul udělený

od National American University)

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
■ Multikulturní prostředí
■ Malý počet studentů ve třídách
■ Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty v zahraničí

Magisterské programy
■ Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s La Salle University
■ Strategická komunikace (titul M.A.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Právo (titul LL.M.)
■ Mezinárodní management
(titul M.Sc.)
Ve spolupráci s University
of Greenwich
■ Vzdělávání a výuka cizího jazyka
(titul M.A.)

www.unyp.cz

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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Studijní programy na AAU
BAKALÁŘSKÉ
• 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 Arts Studies
• Bachelor of Laws (LLB) - ve spolupráci s
University of London

V rámci studijních programů nabízíme i magisterské studium a
studium MBA ve spolupráci s Chapman University.
Den otevřených dveří: Více informací na www.aauni.edu/openhouse/, osobní schůzku lze domluvit individuálně ve Student
Services Center, telefonicky (+420) 257 286 202 nebo emailem 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: 2000,- Kč

#UNIVERSITY

MATTERS

www.aauni.edu/welcome
Optime Ad.indd 1
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VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
PRAHA - KARLOVY VARY - MOST

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY:

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ PROGRAMY:

EKONOMIKA A MANAGEMENT

EKONOMIKA A MANAGEMENT

• Řízení podniku a podnikové finance
• Marketingová komunikace

• Řízení podniku a podnikové finance
• Marketingová komunikace

ECONOMICS AND MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT
• Business Management and Corporate Finance
• Marketing Communication

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
• Bankovnictví
• Veřejná správa

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA
• Bezpečnostně právní studia

PRÁVNÍ SPECIALIZACE
• Kriminalisticko právní specializace
• Právo v podnikání

• Finance

PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI
SE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE:

• Business Management and Corporate Finance
• Marketing Communication
• Aplikovaná informatika

DOKTORSKÝ PROGRAM:

• BSBA (Bachelor of Science in Business
Administration)
• MBA (Master of Business Administration)

• Aplikovaná informatika

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
• Finance a finanční služby
• Veřejná správa

INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA

MEZINÁRODNÍ
PROSTŘEDÍ

• Bezpečnostně právní studia

PRÁVNÍ SPECIALIZACE
• Kriminalisticko právní specializace
• Právní aspekty v podnikání
• Právní aspekty veřejné správy

Nabijeme tě
poznáním
16.7. Kam po maturitě_obory VSFS_final.indd 1

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KVALITNÍ
STUDIJNÍ
PROGRAMY

PARTY
PLES

ERASMUS+

WORKSHOPY
KONFERENCE

STIPENDIA

www.vsfs.cz

KVALIFIKOVANÍ
PEDAGOGOVÉ
Z PRAXE

18.07.2018 12:17:45
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VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE
Spálená 76/14, Praha 1
Tel.: 810 888 500
info@vso-praha.eu, www.vso.cz

Proč na VŠO?
■ Unikátní studijní programy odrážející současné trendy s vysokým důrazem na propojení s praxí.
■ Široké možnosti uplatnění na trhu práce ve spolupráci s odbornými subjekty jako jsou Czech Tourism, Český
Aeroholding, Prague Startup Centre, Skål International Prague, Národní památkový ústav, Letiště Václava Havla
Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Czech Airlines Training Centre, Řízení letového
provozu ČR a další podniky a společnosti cestovního ruchu.
■ Exkluzivní znalost cizích jazyků a obory vyučované v angličtině se zaměřením na odbornou terminologii
v ekonomice, v cestovním ruchu a v letecké dopravě.
■ Spolupráce se zahraničními univerzitami v Číně, Japonsku, Thajsku, Jižní Korei, Saúdské Arábii, Řecku, Albánii,
Švédsku, Jižní Africe, Francii, SAE, Hong Kongu, Makau a v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii,
Německu, Portugalsku, Polsku, Španělsku, Turecku, Švýcarsku, Slovensku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku,
Rakousku, Slovinsku, Lotyšsku, Srbsku a Finsku.
■ Výuka 3 dny v týdnu, denní i kombinovaná forma studia, upravený studijní program pro absolventy VOŠ
a stoprocentní zaměření na studium s nejlepším studentským informačním systémem v České republice.
■ Učebny s moderní IT technikou a WiFi, interaktivní navigace v areálu školy a rozvrhu, odborná knihovna,
klientské centrum, relaxační centrum, aktivní sportovní klub, studentské eventy a bezbariérový přístup.
■ Atraktivní a snadno dostupné centrum Prahy s veškerým zázemím na jedné adrese.
VSO_inz_185x130_Kam po maturite_2.pdf
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Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je prestižní soukromou vysokou školou, která se
zaměřuje na vzdělávání budoucích diplomatů a atašé, PR odborníků v digitálním světě a expertů na
veřejnou správu a EU.

BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní vztahy a diplomacie
■ Veřejná správa a Public Relations

U Santošky 17
Praha 5, 150 00
Telefon: 251 171 930
info@vsmvv.cz
www.vsmvv.cz

MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní a diplomatická studia
■ Politologie a politický marketing

CO U NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT:
■ Mezi vyučujícími jsou i lidé z praxe, jako např. bývalí ministři, velvyslanci a atašé.
■ Odborné přednášky s vyučujícími ze zahraničních špičkových univerzit a lidmi z praxe z nadnárodních
investičních a bankovních fondů.
■ Tým lidí z Cambridge University a University College London.
■ Top 5 v rámci nejvyšší zaměstnanosti ze všech vysokých škol v ČR (až 98.2 % absolventů).
■ Praxe v prestižních nadnárodních firmách a ministerstvech ČR.
■ Studenti magisterského studia mohou absolvovat 2 měsíční kurz v USA nebo magisterský stupeň
studia zdarma.
■ Studentský Diplomatic club se podílí na tvorbě reklam a akcí pro školu.

NEBOJ SE CHTÍT VÍC!

Přípravné kurzy na VŠ
Nulté ročníky – podzim 2018 až jaro 2019
TERMÍNY: víkend nebo všední den | MÍSTO KONÁNÍ: Praha, Brno, Ostrava (* jen Praha)
Lékařské fakulty, psychologie, právo, žurnalistika*, politologie*, společenské vědy*

Kratší kurzy a bloky – sledujte na našich stránkách
Policejní akademie ČR*, matematika k maturitě a přijímačkám na VŠ*, TSP + OSP,
fyzika, chemie, biologie

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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Kam po maturitě:
na vyšší
odbornou školu

■ Ve školním roce 2017/2018 studovalo na 166 VOŠ 20 tisíc
studentů. U přijímaček uspělo 92,2 % uchazečů. Nejčastěji
uchazeči vyhledávali zdravotnické, pedagogické a ekonomické
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem.
Po absolutoriu získáte titul DiS.
■ VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více na
praxi. Denní forma vám zabere 3 – 3,5 roku, v dálkové nebo
kombinované formě může být studium až o rok delší. Pokud
při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia
přijít o status studenta.

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

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

Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství,
střední stupeň projektantské činnosti, školství
Přijímací řízení: 3. kolo přijímacího řízení
probíhá do konce října.
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu
v posledním ročníku střední školy; v dálkové
formě navíc přezkoušení ze základních
odborných znalostí.

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2017, www.msmt.cz

VOŠ PRIGO
VOŠ PRIGO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORECH

PRÁVO A EKONOMIE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA
■ denní i kombinovaná forma studia
■ titul DiS.
■ možnost pokračování studia na partnerské
vysoké škole s nástupem do 2. ročníku
■ obor Právo a ekonomie - praxe u soudů, v advokátních kancelářích, ve firmách
■ obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - kvalifikace pro učitele mateřské
školy podle zákona o pedagogických pracovnících, praxe v partnerských
mateřských školách
Veškeré informace získáte na www.prigo.cz/vos
nebo na bezplatné infolince 800 888 989.

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

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

„STUDUJ POD KŘÍDLY
NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ
ORGANIZACE V ČR“
MANAGEMENT SPORTU

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel.: 233 017 315
737 218 595
vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

■
■
■
■
■
■
■
■

Denní a kombinová forma vzdělání
Stipendijní programy
Individuální studijní plán
Školné 23.000 Kč / školní rok
Projekt První kariéra
Projekt Aktivní rodič
Nová podoba akreditovaného programu
Návaznost na VŠFS

Dny otevřených dveří
21. 2., 4. 4., od 16 hodin 3. 3. od 12.hodin

STUDUJ
MANAGEMENT
SPORTU
STUDIUM NA MÍRU
PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE
www.vos-cus.cz
facebook/voscus
STUDUJ S NÁMI!

“DOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ ZNAMENÁ
MOŽNOST UPLATNĚNÍ PO SKONČENÍ
SPORTOVNÍ KARIÉRY.”

PROJEKT PRVNÍ
KARIÉRA PODPORUJÍ:

RADOSLAV KOVÁČ

bývalý fotbalový reprezentant

AKCE – PRVNÍ ROK STUDIA 20.400 Kč

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

www.mup.cz
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku
a nepolychromované 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.: 382 212 819
skola@vosr.cz

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

www.vosr.cz

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o.

NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Informace o přijímacím řízení na www.soavoshk.cz

Pro absolventy SŠ:
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SNP 170
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 541 548
602 829 776
sekretariat@soavoshk.cz
www.soavoshk.cz

CESTOVNÍ RUCH
■ Prezenční forma vzdělávání
■ zaměření: průvodce cestovního ruchu
■ zaměření: pracovník cestovní kanceláře
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
■ Prezenční forma vzdělávání
■ Studium připravuje pro práci učitele
v mateřských školách, školních družinách,
domovech mládeže.

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

REGIONÁLNÍ POLITIKA
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

s novou jedinečnou akreditací
velmi potřebnou pro praxi

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

Denní forma studia
Bez přijímacích zkoušek
Tuzemské i zahraniční stáže a praxe
ZÍSKÁTE ZNALOSTI:
■ o zemědělství, ochraně krajiny a obnovitelných zdrojích
■ o tvorbě projektů a dotační politice v zemědělství
■ z ekonomické a právní oblasti
■ odborné jazykové
■ Možnost celodenního stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže.
■ Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?
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Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivních
stavebních oborů
36-41-N/03 Inženýrské stavitelství se specializací
na dopravní nebo vodohospodářské stavby
36-41-N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty

Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních
činností v oblasti nízkoenergetických a pasivních objektů a na
úseku dopravních a vodohospodářských staveb.

Komenského 1
566 19 Vysoké Mýto

Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky:
■ univerzální odborná připravenost
■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření

Tel.: 465 420 314

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.

skola@stavebniskola.cz
www.stavebniskola.cz

Vyšší odborná škola – Akademická aliance

STUDIJNÍ OBOR:
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: 595 228 161, 162
721 313 090
sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

■ Prakticky zaměřené studium bez matematiky
■ Souvislá čtyřměsíční odborná praxe
ve vybraných firmách
■ Kvalitní příprava pro trh práce a další
vzdělávání na vysoké škole
■ Denní i dálková forma
■ První rok studia bez školného
■ Možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání
a práva, a. s. v Ostravě.
■ Uplatnění absolventů: v malé a střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní,
marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné
či obecní správy, v samostatném podnikání

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:
■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

– denní a kombinovaná forma vzdělávání – délka studia 3 roky
■ DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
– denní (délka studia 3 roky) a kombinovaná (délka studia 3,5 roku)
forma vzdělávání

5. května 51
140 00 Praha 4
Tel.: 244 105 001
Fax: 244 105 043
zdravotnickaskola@centrum.cz
studijni.oddeleni@centrum.cz
www.zdravotnicka
skola5kvetna.cz

Připravujeme akreditaci vzdělávacího programu Diplomovaná dětská sestra
v denní formě studia.
Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 13. 3. 2019 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000,– Kč/rok ve dvou splátkách.

Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.
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5 důvodů proč studovat
sociální/humanitární práci u nás

Bc. + DiS.

odborná praxe

osobní rozvoj

přátelská atmosféra

více než studium

Přihlášky do 30. 4. 2019
Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA
– vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 212 277 711
603 286 852
info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■ Management sportu
■ Wellness - Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:
18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok
– dle vybraného oboru
Dny otevřených dveří: 21. 2., 14. 3., 11. 4.,
16. 5., 13. 6., 22. 8. vždy od 15.30 hod.
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

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Budova VOŠ:
Střelecká 1800
407 47 Varnsdorf
Tel.: 778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz

ŠKOLA PRO STUDENTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
V ŽIVOTĚ NĚCO DOKÁZAT
■ malé studijní skupiny
■ individuální přístup
■ kvalifikovaní vyučující s praxí v oboru
■ spolupráce s významnými firmami v regionu
3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO
DOPLNĚNÍ KAPACIT V PROGRAMU –
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOSTI (68-43-N/04)
denní i dálková forma
příjímací řízení formou motivačního pohovoru
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 17. 10. 2018
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 26. 10. 2018
AKREDITUJEME NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ

■ Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11)
■ Sociální práce (75-32-N/01)

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha
Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
Tel.: 224 094 459
778 736 242
kancelar@skolakrizik.cz
www.skolakrizik.cz

■ T říleté denní studium je určeno
maturantům ze všech typů středních
škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ 3. kolo přijímacího řízení až do 31. 10. 2018,
přihlášky podávejte průběžně.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
OBORY VZDĚLÁNÍ:

1. Sociální práce
a sociální pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky

Evropská 33
166 23 Praha 6

2. Předškolní
a mimoškolní pedagogika

Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky

Tel.: 233 091 261

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok
2018/2019 se koná 20. září 2018

info@pedevropska.cz

Uzávěrka přihlášek: 13. září 2018

www.pedevropska.cz

Podrobnosti na webu školy.
Těšíme se na Vás!
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Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz
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VyssiOdborneSkoly.com

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně
Vzdělávací programy:

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU

DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ
ASISTENT
Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

Resslova 440
387 01 Volyně

Tel.: 321 720 236

Poplatek: 3 000,- Kč/rok

sekretariat@zdravotka.cz

Škola poskytuje ubytování
(800,- Kč/měsíc)

Tel. 383 372 817
383 457 010

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín

www.zdravotka.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

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

do 20. 9. 2018 – 3. kolo, do 22. 10. 2018 – 4. kolo

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 2019,
2. kolo 15. srpna 2019.

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

Vyšší odborná škola nabízí denní
i dálkové studium

■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
■ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, ASISTENT
PEDAGOGA
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
A VYCHOVATEL/KA PRO JEDINCE
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:

TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního
studia bakalářských programů TU Zvolen „Tvorba
a konstrukce nábytku“ a „Dřevěné stavby“.

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

Termíny přijímacího řízení:

27. 9. a 31. 10. 2018 (další kola, pokud počet
přijatých studentů nebude dostačující)

Den otevřených dveří:

DENNÍ STUDIUM:
■ CESTOVNÍ RUCH
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
Den otevřených dveří: 17. 1. 2019 a 14. 3. 2019
Bližší informace na www.vosplzen.cz

5. 4. 2019 od 10 do 16 hodin

Doplňte si knihovničku

Nadčasové slovníky, které by neměly chybět v knihovně žádného studenta.
Slovníky v odolném plastovém obalu obsahují přes 70 000 hesel, 14 000 příkladů,
idiomů a frází včetně odborné terminologie (ekonomika, právo, věda a technika).

LINGEA, brož., 120 x168 mm, 1244 str.
Anglicko-český česko-anglický praktický slovník
Německo-český česko-německý praktický slovník
Francouzsko-český česko-francouzský praktický slovník
Slovníky se zaměřují na současný jazyk včetně nespisovných tvarů,
neologismů, odborné terminologie včetně obchodu s důrazem na přesnost překladu a bohatství příkladů.

LEDA, váz., A5
Francouzsko-český česko-francouzský slovník (345 tisíc hesel)
Španělsko-český česko-španělský slovník (426 tisíc hesel)
Rusko-český česko-ruský slovník (208 tisíc hesel)

Nejen slovníky a další učebnice za příznivou cenu
koupíte na www.kampomaturite.cz.
Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D.

www.mup.cz
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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

Pomaturitní
studium
2019

2020

výuka 10 měsíců, 20 hodin týdně
kvalifikovaní učitelé (čeští i rodilí mluvčí)

angličtina

cena zahrnuje 100 % ceny za 1. zkoušku
a 50 % ceny za 2. zkoušku v daném školním roce
zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně

čínština

dosažení úrovně HSK 3 odpovídající úrovni B1 dle SERR

španělština

možnost složit zkoušku LanguageCert ze španělštiny

telefon:
e-mail:

+420 261 261 638
akcent@akcent.cz

www.akcent.cz

Staň Se
au PaIR
Poznej uSa
a evRoPu
Pracovní a au pair pobyty v zahraničí | www.pracovnipobyty.cz | 800 100 300

PP_celoročni_AUPAIR_185x130.indd 1

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

31.5.2018 14:20:04

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

SEŽEŇTE UČEBNICE K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
V NAŠEM E-SHOPU

Sleva na objednávky
Zadejte v košíku
do pole agenta kód

AE080

a získejte slevu 10 %
95 % učebnic na trhu ■ Specializovaná skripta univerzit ■ Super nízké ceny jen u nás
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

MATURITA

MEDICÍNA Modelové otázky
k přijímacím zkouškám na 1. lékařskou
fakultu UK (1. LF UK)

MATEMATIKA Maturita z matematiky
(Didaktis)

Cílem publikace Maturita 2019–2020 z matematiky je důkladně vás připravit ke společné
části maturity tvořené didaktickým testem. Oceníte na ní zejména 5 cvičných didaktických
testů a více než 235 úloh k procvičení všech tematických celků s užitečnými radami,
tipy a doporučeními, které vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou
řešení úloh. Věříme, že knihu využije každý, kdo chce u maturity z matematiky uspět
a vyžaduje proto kvalitní a komplexní přípravu.
Z MATEMATIKY

Publikaci Maturita 2019–2020 z matematiky, jež navazuje na úspěšnou řadu těchto titulů
z minulých let, využijí žáci středních škol jak při domácí přípravě k maturitní zkoušce, tak
při práci s vyučujícím v hodinách matematiky.
Publikace Maturita 2019–2020 z matematiky odpovídá nárokům Katalogu požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2015/2016
a obsahuje:
Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu

PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se
dostat na vysokou – skripta (AMOS)
STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
Studijní předpoklady a základy logiky
1. a 2. díl (Sokrates)
EKONOMICKÉ FAKULTY
Přijímací zkoušky z matematiky
na VŠE – skripta (AMOS)
ZDARMA PRO VÁS E-booky Jak se dostat
na nejžádanější obory – psychologie,
medicína, právo, jak zvládnout TSP OSP
a další – stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

2019–2020

Z MATEMATIKY

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:
Dodělat texty

Příprava na písemnou práci
Podrobné informace o hodnocení písemných prací
Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
Dvanáct cvičných zadání písemných prací

•
•
•

MATURITA
2019–2020

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

•

Příprava na ústní zkoušku
Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
Pět cvičných pracovních listů

•
•
•

Řešení úloh

Řešení úloh

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

náhledy obálek po zakoupení
fotek

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.

Nahrávky a kontrola
řešení testů ONLINE

ISBN 978-80-7358-308-8

ISBN 978-80-7358-294-4

9 788073 583088

9 788073 582944

WWW.DIDAKTIS.CZ

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
komentovaným řešením a hodnocením

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.
ISBN 978-80-7358-307-1

2019–2020

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.
Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

2019–2020

MATURITA
Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

MATURITA

2019–2020

Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů
Řešení úloh

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:

Upozorňujeme vás,
že kopírování
a rozšiřování kopií této
knihy nebo jejích částí
(a to i pro vzdělávací účely)
bez svolení majitele
práv je nezákonné
a může být trestné.
ISBN 978-80-7358-294-4

Příprava na Národní srovnávací zkoušky

Teoretická výkladová část
Více než 400 úloh

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací

9 788073 582944

ZSV

ČESKÝ JAZYK Maturita z českého
jazyka a literatury (Didaktis)

Komplexní příprava na didaktický test z matematiky ve formě
cvičných didaktických testů s komentovaným řešením a přípravné
sbírky úloh dle tematických celků s nápovědou a klíčem

9 788073 583071

Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

2019–2020

2019–2020

MATURITA

Příprava na písemnou práci
• Podrobné informace o hodnocení písemných prací
• Informace a tipy k často zadávaným slohovým útvarům
• Ukázkové písemné práce s komentářem – kontrast zdařilého a méně zdařilého
zpracování téhož tématu pro lepší pochopení způsobu hodnocení
• Dvanáct cvičných zadání písemných prací
Příprava na ústní zkoušku
• Návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu
• Tři pracovní listy se vzorovou analýzou textů
• Pět cvičných pracovních listů

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.

MATURITA

MATURITA

Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.
Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:

Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

•
•

Cvičebnice ZSV Scio

SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy
společenských věd (Eurolex)

MATURITA

MATURITA

Tipy a doporučení pro přípravu

CVIČEBNICE

PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP
a Cvičebnice ZSV (SCIO)

2019–2020

Dostatek materiálu k procvičení
• Více než 235 úloh ve sbírkové části pokrývajících všech 9 tematických celků
• Na konci každého tematického celku jsou zařazeny úlohy zohledňující katalog
požadavků pro zkoušku ze středoškolské matematiky Matematika+
• Pět cvičných didaktických testů
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

Řešení všech úloh
• Klíč k testovým úlohám s nápovědou k řešení
• Vzorové řešení tří cvičných didaktických testů s podrobným komentářem

Komplexní příprava na didaktický test,
písemnou práci i ústní zkoušku s nápovědou,
řešením a vyhodnocením

Vhodné i jako příprava na maturitu
Rady a tipy na zlepšení výsledku
www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8
www.scio.cz/nsz

Oﬁciální průvodce přípravou na test
Základy společenských věd Scio na VŠ

aktualizované
vydání

ANGLIČTINA Příprava na státní
maturitu – Angličtina (Fragment)
NĚMČINA Němčina – maturitní
témata (VYUKA.CZ)
ČTENÁŘSKÉ DENÍKY A MATURITNÍ
TÉMATA stahujte na www.Seminarky.cz
9000 prací zdarma

Stovky dalších knih skladem
přijímačky na SŠ, jazykové učebnice,
slovníky. Objednávejte na:

| Mgr.hrdinů
| Ing.
| PhDr.
| Ph.D.
www.mup.cz
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Bc.
Dukelských
21, Praha
7, 606 411
115, 222 943 511, info@kampomaturite.cz
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V lednovém čísle časopisu

Kam Po Maturitě
si přečtete:

■ Jak vyplnit přihlášku
■ Dny otevřených dveří vysokých škol
v lednu 2019
■ Na kterou školu se dostanete bez
přijímaček
■ Šance na přijetí nejžádanějších oborů
■ Mapa vysokých škol v ČR
■ Novinky a akce
■ Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ
a jazykovek z celé republiky
Ke stažení na www.Casopis.KamPoMaturite.cz
od konce prosince

1

Stáhněte si zdarma e-booky
Zjistíte všechny
informace k danému
oboru na jednom místě:
■ Kde se dá obor studovat
■ Co vás čeká u přijímaček
■ Termíny zkoušek
■ Vzorový test nanečisto

E-booky

pro lékařské fakulty,
obor psychologie, práva,
Policejní akademii ČR, maturitu a další

www.KamPoMaturite.cz/e-booky
KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Metropolitní univerzita Praha
www.mup.cz

JŠ

jazyky a studium v zahraničí 51

JazykoveSkoly.com

Přípravné kurzy
• Nové pracovní sešity
• Nová metodika
• 18 let zkušeností

Přípravné kurzy
na vysokou školu

Přípravné kurzy
na střední školy a gymnázia

Přípravné kurzy
na státní maturitu

Jednotné přijímací zkoušky

Český jazyk. Matematika.

Efektivní oborová příprava

z českého jazyka a matematiky.

Anglický jazyk.

na přijímací zkoušky.

Pomaturitní příprava
na vysokou školu

Pomaturitní
studium jazyků

Intenzivní denní studium.

Studium jazyků denní formou.

Medicína. Právo. Psychologie.

Status studenta.

Vyberte si svůj kurz na www.tutor.cz.
Začínáme v říjnu!
Praha | Brno | Hradec Králové
Plzeň | Ostrava
210 084 210
tozvladneme@tutor.cz

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

#tozvladneme

www.tutor.cz

www.mup.cz

Výzva, která
se vyplatí!

Léčiva, potraviny, inženýrství,
biochemie, voda, energie,
forenzní analýza… Vyber si
ze špičkových oborů budoucnosti
a nech průměr daleko za sebou.

Přijď probrat detaily na Dny otevřených dveří
23. a 24. listopadu 2018.
studuj.vscht.cz

