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Elitní ekonomie pro nadané
Sociální práce
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Podval_Final_210x34mm.indd 1
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Předškolní a mimoškolní pedagogika
Právo a ekonomie
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AE080
a získejte
slevu 10 %

NEJVĚTŠÍ E-SHOP S UČEBNICEMI K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
MATURITA

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

ZSV
CVIČEBNICE

SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy
společenských věd (Eurolex)
PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se
dostat na vysokou – skripta (AMOS)
STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY
Přijímačky na VŠ v pohodě – Studijní
předpoklady (Taktik)
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/

Cvičebnice ZSV Scio

PRÁVA 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

MATURITA
2019–2020

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

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

WWW.DIDAKTIS.CZ
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.

2019–2020

2019–2020

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

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.

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

Nahrávky a kontrola
řešení testů ONLINE
WWW.DIDAKTIS.CZ

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

ISBN 978-80-7358-308-8

náhledy obálek po zakoupení
fotek

ISBN 978-80-7358-294-4

2019–2020

2019–2020

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

MATURITA

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
Řešení úloh

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

MATURITA

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

9 788073 582944

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

ISBN 978-80-7358-307-1

MATURITA
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.

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

•
•
•
•
•

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
Řešení úloh

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

9 788073 583088

Maturita AJ, MAT, ČJ
(Didaktis)

9 788073 582944

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

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

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.

Dodělat texty
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:

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

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

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

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

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.

2019–2020

MATURITA

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

Řešení úloh

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.

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
•

•
•

2019–2020

9 788073 583088

2019–2020
MATURITA

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

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

•
•
•
•

MATURITA

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:

Z ANGLICKÉHO JAZYKA

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.

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

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

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

Maturita v pohodě 2019
AJ, ČJ, MAT (Taktik)

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:

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7, 606 411 115, 222 943 511, info@kampomaturite.cz
KPM37_redakce.indd 2
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úvod 3

Vážení studenti,
21. rok vám pomáháme s přípravou na
maturitu a přijímací zkoušky. I v tomto
čísle se zaměříme na nejdůležitější
témata blížící se maturity a přijímaček.
Zůstane vám po maturitě status studenta? A do kdy? Co když se maturita
nepovede? Kam směřovat odvolání
proti nepřijetí na VŠ? Připravili jsme
také schéma úspěšné přípravy na
maturitní zkoušku (str. 12).
Dubnové číslo tradičně věnujeme
i těm, kdo plánují po maturitě přechod
přímo do praxe. Jaká pravidla platí pro
sepsání životopisu nebo motivačního
dopisu? S čím se můžete setkat u výběrového řízení a pracovního pohovoru? Otestujte i svou znalost angličtiny
a dalších dovedností v testu na str. 10.

Pokud jste teprve ve třetím ročníku,
případně tušíte, že přijímací zkoušky
letos nedopadnou podle vašich představ, věnujte pozornost přípravným
kurzům od podzimu. Sylaby kurzů
prošly revizí, na celkovou nabídku se
podívejte na str. 5.
A pokud hledáte ještě jiná témata,
podívejte se na náš web
www.KamPoMaturite.cz. Přečtete si tu
plná znění článků, stáhnete si e-booky
k přípravě na maturitu a přijímačky
2019, vyzkoušíte testy vysokých škol
i CERMAT. Na našem YouTube kanálu
a Facebooku se můžete inspirovat našimi videonávody, případně si trochu
ulevit od náročné předmaturitní
přípravy.
Přejeme hodně štěstí u maturity
a přijímacích zkoušek.

Jestliže váháte mezi vysokou školou,
vyšší odbornou školou nebo pomaturitním jazykovým studiem, prostudujte
si prezentace škol na str. 15, 19, 29 a 36.

Jiří Kadlec,
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

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

INZERCE:
Mgr. Marek Sochor
reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v září a v lednu.
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NOVINKY
jaro 2019 www.KamPoMaturite.cz

Od března se
můžete hlásit do
přípravných kurzů
k přijímacím
zkouškám na VŠ
od podzimu 2019
– podívejte se na
přehled na str. 5.

Stáhněte si aktualizované
e-booky zdarma
se vzorovými testy na
psychologii, medicínu, práva
nebo maturitu na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

KNIŽNÍ NOVINKY
V NAŠEM E-SHOPU
Kde můžete podat přihlášku
v dubnu nebo květnu?
Najděte si termín na str. 15.

■ Maturita v pohodě 2019 AJ, ČJ, MAT
■ Balíček učebnic Přijímačky v pohodě VŠ –

Studijní předpoklady a ZSV
Podrobnosti na str. 11

V kalendářích akcí na www.VysokeSkoly.com
/kalendar-akci-1/ najdete aktuální termíny
dnů otevřených dveří, uzávěrky přihlášek
a přijímaček.
DUBEN

CO VÁS ČEKÁ NA JAŘE

Písemné a praktické
zkoušky profilové části
maturity (termíny stanovuje škola)
Talentové a praktické zkoušky
hlavně pedagogických fakult
10. 4. státní maturita
– písemná práce z ČJ
11. 4. státní maturita – písemné
práce AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
27. – 28. 4. konání
TSP MUNI

KVĚTEN
1. 5. předposlední
termín NSZ Scio
2. 5. didaktický test MAT, AJ
3. 5. didaktický test
ČJL, FJ, NJ, RJ, ŠJ
16. 5. – 10. 6.
ústní maturitní zkoušky
25. 5. poslední termín
NSZ Scio

ČERVEN
25. 6. podání
přihlášky k náhradní
nebo opravné maturitě
Přijímací zkoušky
většiny VŠ

studuj na
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Chcete se dostat na vejšku?
Přijímací zkoušky na VŠ 2020
Pokud to letos nevyšlo nebo se chystáte k maturitě nebo přijímačkám až napřesrok,
doporučujeme pro přípravu kurzy, které zahajujeme na podzim 2019.
NULTÉ ROČNÍKY – CELOROČNÍ KURZY
Praha, Brno, Ostrava – sobota nebo středa / Od října 2019 do dubna / května 2020

LÉKAŘSKÉ FAKULTY

PSYCHOLOGIE

ŽURNALISTIKA

PRÁVO

ky
SAMOSTATNÉ MODULY
Modul
POLICEJNÍ AKADEMIE

Modul
OSP

Modul
FYZIKA

Modul
MATEMATIKA

Modul
CHEMIE

Modul
BIOLOGIE

Moduly
OSP + TSP

Modul
ZSV

VIP balíčky: Ušetříte stovky korun
VIP balíčky obsahují přípravný kurz, doporučené
učebnice s výraznou slevou a poštovným zdarma,
e-book a poradenství v podobě mailingu
jako bonus zdarma.
U nultých ročníků navíc získáte garanci vrácení peněz
v případě nepřijetí na vybranou VŠ.
Podmínky garance a další informace ke kurzům
najdete na www.KamPo-Maturite.cz.

TIP!
KPM37_redakce.indd 5

Doporučujeme nové učebnice k přijímačkám a maturitě od nakladatelství
Taktik – najdete je na str. 11
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ROZCESTNÍK:
Kam po maturitě?
SOUKROMÉ VŠ

✚ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí
✚ možnost stipendií nebo
odpuštění školného
✚ většinou individuálnější
přístup, menší konkurence při zkouškách nebo
zápisech
✖ školné v řádech
desetitisíců
✖ je nutné sledovat návaznost magisterského studia
a šance na uplatnění po
studiu
✖ velká část škol neposkytuje dotované ubytování
a stravování

TIP!
KPM37_redakce.indd 6

VEŘEJNÉ
A STÁTNÍ VŠ

✚ neplatí se školné
✚ dobré uplatnění absolventů u technických a lékařských oborů
✚ pro výkon některých
povolání (lékaři, advokáti)
nutné absolvování oborů
na veřejných školách
✚ velký výběr oborů, návaznost v dalších stupních
studia
✖ nižší šance na přijetí,
vyšší „úmrtnost“ v prvních
ročnících
✖ je nutné sledovat šance
na uplatnění po studiu
a provázanost s praxí
✖ omezená možnost přivýdělku při studiu

VOŠ

✚ prakticky zaměřené
vzdělání, prohloubení
specializace, praxe
součástí studia
✚ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí
✚ možnost zkráceného
studia na VŠ
✖ školné
✖ zaměstnavatelé mohou
dávat přednost VŠ vzdělání

JAZYKOVÝ POBYT
V ZAHRANIČÍ

✚ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazykové
zkoušky
✚ pokud seženete brigádu,
můžete si přivydělat

✖ školné, peníze za cestu
a pobyt
✖ pokud jedete sami, náročné zařizování, přes agenturu poplatek navíc

PŘÍPRAVNÉ KURZY

✚ intenzivní příprava, bližší poznání požadovaného oboru
✚ možnost kombinace s přípravou na maturitu, s praxí
nebo s pomaturitním jazykovým studiem pro získání
statusu studenta
✚ výhodná cena v přepočtu
na hodinu
✖ cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování
✖ obvykle nezískáváte status
studenta
✖ nemáte jistotu přijetí na
daný obor

Do kdy máte po maturitě status studenta? Přečtěte si článek na str. 14.
25.03.19 11:38
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NÁSTUP
DO PRÁCE

PRÁCE
V ZAHRANIČÍ

✚ výdělek, zkušenosti,
nezávislost

✚ získání jazykových znalostí, praxe, zkušeností

✖ obtížnější návrat ke
studiu
✖ pro některé profese potřebujete vyšší kvalifikaci/
titul

✖ u stáží nebo dobrovolnických projektů minimální
plat nebo jen ubytování
a strava
✖ obtížné hledání pozic
v požadovaném oboru
nebo kvalifikaci
✖ náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod.
mohou převýšit vydělanou částku

ÚŘAD PRÁCE,
REKVALIFIKACE

✚ pomoc při hledání práce,
orientace v regionu a prostředí, zvýšení šance na
uplatnění
✚ nemusíte platit SP, ZP
✖ pro získání podpory nebo
rekvalifikace musíte splnit
podmínky

STUDIUM
V ZAHRANIČÍ

✚ v zemích EU stejné
podmínky jako pro místní
studenty, nepotřebujete

vízum, můžete pracovat
při studiu
✚ Dodatek k diplomu má
stejnou platnost i u nás
✚ můžete absolvovat jen
část studia v zahraničí
např. v rámci Erasmu
✚ status studenta v případě, že je zahraniční škola
uznána MŠMT za rovnocennou VŠ v ČR
✖ často složité přijímací
řízení, případně školné,
nutnost přihlášení na
místních úřadech
✖ kulturní rozdíly, jazyková bariéra, pobyt mimo
známé prostředí
✖ v zemích mimo EU vás
mohou čekat další administrativní úkony – např. víza,
nutnost nostrifikace aj.

✖ náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod.

POMATURITNÍ
JAZYKOVÉ
STUDIUM

✚ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazykové
zkoušky
✚ možnost přivýdělku
✚ výhodná cena v přepočtu
na hodinu
✚ pokud zahájíte studium
do konce roku po
maturitě u akreditované
školy, máte i nadále
status studenta
✖ cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování

Kam po maturitě: do práce
Na vysokou se nechystáte a hledáte práci? Už víte, co, jak a za kolik chcete dělat?
Času není tolik, kolik by se mohlo zdát.
KUDY NE

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

CO UMÍTE A JAK DOBŘE

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

V OBORU NEBO MIMO?

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

PROČ HLEDAT UŽ PŘED PRÁZDNINAMI

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

KDE HLEDAT

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

studuj na
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Životopis, motivační dopis a pohovor
CO BY V ŽIVOTOPISE NEMĚLO CHYBĚT
■ Vaše foto – ideálně jako na průkazové
fotografii, pozor na ostrost, zřetelnost
a aktuálnost fotografie
■ Pracovní zkušenosti
– název pozice i stručná náplň práce
■ Strukturovaná forma
– měli byste se vejít na 2 strany A4
■ Pokud ovládáte více jazyků, připravte si
i cizojazyčné verze
■ Pozor na překlepy a pravopisné chyby
■ Ideální je PDF formát, kde nebývá
problém s různými verzemi programu
a jejich otevřením, ani s rozdílným
zobrazením formátování, ohlídejte jen
celkovou velikost dokumentu.
ČÍM VYVÁŽIT NEDOSTATEK PRAXE
■ Brigády, školní fiktivní firma, praxe
při škole

■ Výměnné pobyty, zahraniční dobrovolnické projekty nebo studium
v zahraničí
■ Další činnosti – zajímavé projekty,
výzkumy, účast v soutěžích nebo
školních olympiádách, dobrovolnická
a mimoškolní činnost, kde jste něco
organizovali nebo odpovídali za
výsledek

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

nadstandardní znalosti práce s počítačem,
schopnost práce pod tlakem atd.), případně zmiňte referenční osoby. Nezapomeňte
uvést kontakt na sebe.
PŘED POHOVOREM
Získejte co nejvíce informací o firmě
a dané pracovní pozici. Připravte se na
dotazy (proč chcete pracovat právě zde,
proč by měli vzít právě vás, kde se vidíte
za x let a další) a ujasněte si výši platu –
můžete vyjít z rozpětí v inzerátu, nebo se
poptejte v okolí, případně zkuste srovnání
platů např. na mujplat.cz nebo www.platy.
cz. Kromě životopisu si připravte také
reference nebo portfolio prací. Na vlastní
pohovor přijďte včas, ani brzy, ani pozdě,
případně zavolejte a omluvte se.
KDE HLEDAT INFORMACE: www.jobs.cz, www.prace.cz,
www.infoabsolvent.cz, www.europass.cz

Jak se nejlépe připravit na pohovor v cizím jazyce?

Pohovory jsou nejen vstupní bránou k možné práci snů, ale pro mnoho lidí též zdrojem stresu.
Čím dál častěji se navíc odehrávají v cizím jazyce, nejčastěji angličtině či němčině. Jak se na
takový rozhovor správně připravit a zvýšit své možnosti na úspěch?
1. U mnoha pozice se vyžaduje zaslání
životopisu v angličtině, někdy spolu
s motivačním dopisem – jak na to?
Obecně bychom se měli zaměřit na
přiměřenou odbornost a volit ustálené
fráze, které jsou typické pro obchodní
angličtinu. Nikdy nestačí životopis či
motivační dopis pouze přeložit.
2. Je zde ještě něco konkrétního,
na co bychom si měli dát pozor?
Nepoužívejte v životopise osobní
zájmeno „I”. U řidičských oprávnění
stačí napsat, že máte „driving licence“,
případně specifikujte, na co všechno
se vztahuje. Uveďte češtinu jako
svůj mateřský jazyk. Specifikem
u mezinárodních společností pak bývá
kladení důrazu na reference. Rovnou
je proto uveďte, případně připište na
závěr, že je na požádání rádi zašlete.
3. Jak mohou pomoci, nebo naopak
uškodit sociální sítě?
Sociální sítě se čím dál častěji dostávají
do hledáčku odborníků z lidských
zdrojů. Nevytvářejte si handicap
a omezte viditelnost vašich příspěvků
na Facebooku a uzavřete si profil na
Instagramu, pokud je k tomu důvod.

TIP!
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Naopak na LinkedInu si nastavte
profil jako veřejný. „Pro některé
zaměstnavatele může být zajímavé i to,
že jste během svého studia doplňovali
zboží v supermarketu. Svědčí to
o vaší cílevědomosti a pracovitosti.
Nezapomeňte informovat o svých
jazykových zkouškách nebo jazykových
pobytech, které jsou dnes pro mnoho
zaměstnavatelů samozřejmostí,” říká
Tereza Najberková, hlavní metodička
jazykové agentury Skřivánek, a dále
doporučuje založit si profil rovnou
v angličtině.
4. Pokud dojde i na ústní pohovor,
jak se na něj připravit?
Podobně jako u pohovorů v češtině
bychom si měli primárně zjistit
faktické informace o potenciálním
zaměstnavateli. A s tím souvisí
i jazyková příprava – pokud se
společnost zaměřuje na něco
specifického, přizpůsobte tomu i slovní
zásobu. „Dejte si práci a vyhledejte si
nejběžnější výrazy, které se používají,
a naučte se s nimi aktivně pracovat –
budete pak mít jistotu, že se předvedete
v nejlepším světle. Opomíjet nelze ani
obecná ustálená spojení. Prozkoumejte

zákoutí jazykové stylistiky a zjistěte,
jaké výrazy z cizího jazyka použít,
pokud chcete znít přátelsky, formálně,
důvěryhodně apod. Určitě je také
vhodné znát například celé fráze pro
chvíle, kdy potřebujete při pohovoru
získat trochu času na odpověď,” radí
Najberková.
5. Existuje nějaká osvědčená metoda,
jak při pohovoru postupovat?
Snažte se mluvit přirozeně a příliš
nepřemýšlet nad gramatikou. Pokud
váš projev bude působit profesionálně,
sympaticky a sebevědomě, váš
potenciální zaměstnavatel vám jistě
drobné chyby v gramatice odpustí.
6. A co v případě, že máme problém
s nervozitou či vystupováním?
Pak je ideální poprosit kamaráda, aby
s vámi provedl modelový pohovor. To
vám pomůže odhalit oblasti, v jakých
máte rezervy – nejen ty jazykové. Nebo
si zkuste odpovědi nacvičit doma před
zrcadlem. „Nejen že si tak osvěžíte jazyk,
který budete při pohovoru potřebovat,
ale zároveň si budete moct vyzkoušet,
jak váš projev působí a jak při něm
vypadáte,” uzavírá Najberková.

Hledáte brigádu? Najděte tu pravou na www.Seminarky.cz/brigady
25.03.19 11:38
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KOMERČNÍ PREZENTACE

„Coca-Cola mě naučila samostatnosti“
říká operátor výrobní linky Jan Merkl
Ve výrobním závodě Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko jsme se ptali Honzy Merkla, jaké je být
v blízkosti toho, když vzniká jeden z nejznámějších
nápojů na světě. Prozradil nám, jak vypadá normální
den operátora výrobních linek, které umí vyrobit i přes
56 000 litrů legendární limonády za hodinu.

Jak dlouho už pracuješ pro Coca-Cola HBC a jak jsi se
vlastně do společnosti dostal?
Už je to přes 10 let. Nastupoval jsem v roce 2008, takže už
mám za sebou i galavečer s oceněním pro nejvěrnější zaměstnance. Ten byl parádní a už se těším na další! No a jak
jsem se sem dostal? To je docela zajímavý příběh. Našel
jsem inzerát v novinách, kde stálo, že hledají operátora
výrobní linky. Pak v inzerátu byla jen adresa. Tak jsem se na
ni vydal a až na místě jsem zjistil, že je to právě Coca-Cola
HBC. Řekl jsem si, že to je super! Udělal jsem přijímací
testík a od té doby jsem tu.
Coca-Cola byla tvojí první pracovní zkušeností?
Ne ne. Před prací tady jsem pracoval s tátou. Opravovali
jsme výtahy. Třeba i klasický pater noster, ale to už teď
asi nikdo nezná. Původně jsem se ale vyučil jako fotograf
a pracoval jako aranžér. Proto pro mě bylo docela zajímavé
postavit se jako model na druhou stranu fotoaparátu, když
nám tady dělal zaměstnanecké fotky významný český
fotograf Jiří Turek. Tu mojí vidíte pod článkem.
Co ti dává práce pro takovou značku? Je to jen klasická makačka za výplatu?
Dává mi toho rozhodně víc. Využívám spousty výhod jako
volání, zaměstnanecké akcie, kafeterii nebo pitný režim.
V kafeterii můžeme za body nakupovat různé zboží a služby. Já teď body utrácím za plenky.
Takže už máš rodinu?
Máme mladou rodinku. Naší holčičce je teď rok a tři
měsíce.
Jak vypadá tvůj klasický den v Coca-Cola HBC?
Přijdu, odpíchnu si a předám si směnu s kolegou. Jedeme
krátký-dlouhý týden, klasické dvanáctky od šesti do šesti.

Podle výrobního plánu se každý den staráme o sanitaci,
neboli čištění strojů mezi plněním jednotlivých produktů –
limonád. Náročnější je pak přehazování, kdy nastavujeme
celou mašinu včetně drah na nový produkt. Třeba z plnění
menších lahví na větší. Pamatuju si, že když jsem byl
nový, přehazovali jsme mašinu a měl jsem vytáhnout plnič
obrovskou ráčnou o kus nahoru. Kolega mi řekl, že holčina
z laborky to vytáhne jednou rukou a najednou. Tak jsem se
zabejčil a celý zpocený jsem to vytáhl. Byla to samozřejmě
legrace, žádná holka to nikdy netahala, ale pro začátek
skvělá sranda a motivace.
Co bys doporučil lidem, kteří o podobné práci, jakou
děláš ty, uvažují?
Určitě se nebát. Když jsem tady začínal, neměl jsem s touto
prací žádné zkušenosti. Zprvu jsem si myslel, že tady
budu jen chvilku. Pak jsem si uvědomil, že chci zůstat,
ale že nepatřím mezi nejšikovnější, a třeba mě nebudou
chtít. Na začátku toho jednoduše dost zkazíte, ale kolegové mě vždycky podrželi. To je také jedna z věcí, která mě
v Coca-Cola HBC dost překvapila. Jak tady lidé drží při
sobě. Nikdy jsem neměl problém s tím, že by mi někdo
nebyl ochotný pomoci. Když potřebuju, kolegové vždycky
zaskočí nebo poradí a já se snažím o to samé. Takže ta
rada, kterou bych chtěl mladým dát, je nebát se. Jestli si
připadáte, že jste úplně v jiném světě a cítíte se plonkový,
věřte, že se to změní.
Doporučil bys tedy pozici operátora lidem, kteří se
právě vyučili, jako první práci?
Stoprocentně. Myslím si, že člověk se tady naučí hodně
samostatnosti. Naučí se spoléhat sám na sebe. Kolegové
jsou tu vždycky pro vás, ale ve spoustě případů musíte být
iniciátorem vy sami a vzít věci do svých rukou. To je to, co
mi myslím Coca-Cola dala. A je to cenná zkušenost i do
soukromého života.
Vidíš na své pozici i možnost dál růst?
Jednou bych mohl možná povýšit na pozici mistra. To by
mě bavilo. Ale teď mám ještě spoustu věcí, které se musím
naučit na své současné pozici. Hodně se tady toho mění,
přichází nové moderní linky a je super být u toho.
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Vyzkoušejte si
ukázky z testů

S následujícími testy se můžete setkat v rámci firemního testování nebo náboru. Personalisté
tak testují váš pracovní potenciál, jazykové schopnosti nebo silné stránky.
a nebudete dělat něco, co jde proti vašemu
The city’s best-known boat ride, however, is
Test silných stránek
přesvědčení.
probably the Staten Island ferry, a free trip
■ Test identifikuje silné stránky uchazeče
a poskytuje informace vhodné pro lepší odhad
toho, zda se daný uchazeč na obsazovanou
pozici hodí. Silné stránky jsou jedinečné
vlastnosti člověka, které denně využíváme.
Každý člověk je obdařen jinou kombinací
silných stránek, jež mu pomáhá v jeho
profesním i osobním životě. Na rozdíl od
naučených dovedností (tedy něčeho, co se
v průběhu života dobrovolně či nedobrovolně
učíme) využíváme naše silné stránky zcela
přirozeně. ■ Test vybírá z 27 možných silných
stránek, jako jsou například cílevědomost,
strategičnost, flexibilita či optimismus, tu
kombinaci, která nejlépe vystihuje uchazečovu
osobnost.
1. Vedení udělalo rozhodnutí, které se
týká vašeho oddělení, ale nikdo s ním
nesouhlasí. Která z reakcí by nejvíce
odpovídala té vaší?
(A) Doufáte, že situace může přinést i něco
dobrého. Vždyť i zdánlivě nepříznivá
rozhodnutí mohou vést k celkové změně
k lepšímu.
(B) Ve firmě pracujete už dlouho,
a přestože vám toto rozhodnutí nepřipadá
nejlepší, obecně jste vůči vedení firmy loajální,
důvěřujete mu a rozhodnutí akceptujete.
(C) Nad rozhodnutím nepotřebujete dlouho
přemýšlet, hned je vám jasné, že není dobré,
a rozhodnete se věc řešit.
(D) Proti rozhodnutí se na nejbližší poradě
nebojácně postavíte a jako první řeknete
svůj názor, přestože vám to může způsobit
komplikace.
2. Jste v zaměstnání chvíli a dostanete
od své nadřízené úkol, který neodpovídá
zkušenostem nováčka. Která z reakcí by
nejvíce odpovídala té vaší?
(A) Akceptujete rozhodnutí své nadřízené,
i když s ním úplně nesouhlasíte. Přijímáte ho
jako známku rozmanitosti v lidském uvažování.
(B) Uvědomujete si náročnost úkolu, jeho
splnění sice vnímáte jako velkou výzvu,
do které se chcete pustit, ale zároveň
nadřízené řeknete, že výsledek úkolu je na její
zodpovědnost.
(C) Víte, že pro vás úkol zatím není vhodný.
Nechcete budit falešný dojem, že to zvládáte,

(D) Upřímně vyjádříte svůj názor. Podle vás by
měl být úkol přidělen spíše někomu, kdo ve
firmě působí déle.

Test z anglického jazyka
■ Test je vhodný pro všechny věkové
skupiny a jazykové úrovně. Vychází z kategorií
Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky a zkoumá znalosti každého
testovaného individuálně. ■ Zjišťuje
jazykovou úroveň ve čtení a v poslechu
(znalost gramatiky, slovní zásoby, orientace
v základních konverzačních situacích).
Určí úroveň uchazeče dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky
(A0 - C1). ■ Je adaptivní, to znamená, že
přizpůsobí otázky úrovni odpovědí uchazeče.
Ukončí testování ve chvíli, kdy je úroveň
uchazeče přesně určena (cca 40 až 50 úloh)

1. What is the best reaction to the following
statement?
“I was made redundant. What am I supposed
to do?”
(A) I suppose you can do it properly.
(B) Relax and find yourself another job.
(C) Learn how to make it happen.
(D) If I were you, I would accept the offer.
2. Choose the best word or phrase to
complete the gap.
Tracy _____ smoke, but she stopped two years
ago.
(A) use
(B) is used to
(C) used
(D) used to
Text k úlohám 3 a 4
NY Waterway Tours now offer a new sightseeing
cruise focusing on the history of New York. The
cruise takes a „then and now“ approach to four
centuries of New York’s past, mentioning sites like
Governors Island, which served until recently as
a Coast Guard installation but was named Nut
Island in the 1600s for the chestnut and walnut
trees that grew there; Bowling Green, a park that
played a role in Revolutionary War era events;
and Chelsea Piers, an upscale recreation center
on the Hudson, located near where the Titanic
was expected to dock.

across New York harbor with a great view of
Lady Liberty. But other worthwhile excursions
include a ride on the Pioneer, a 19th-century
schooner that sails from South Street Seaport,
and the classic three-hour tour circumnavigating
Manhattan on the Circle Line.
3. Governors Island _____.
(A) serves today as a Coast Guard installation
(B) was once known for chestnut and walnut
trees
(C) is a Revolutionary War battlefield
(D) has recently been renamed Nut Island
4. The Pioneer is ______.
(A) a free ferry across New York harbor
(B) an ancient seaport
(C) a ship
(D) a statue in New York
Správná řešení: 1-B, 2-D, 3-B, 4-C

Test pracovního
potenciálu

■ Ověřuje schopnost uchazečů rychle
nacházet správná řešení, schopnost volby
efektivní strategie při řešení problémů.
Obecně identifikuje a měří potenciál uchazeče
k rychlému a efektivnímu učení se, rozvoji
a adaptaci. ■ Je daleko širší a univerzálnější
než inteligenční testy. ■ Obsahuje 46 otázek
rozdělených do 3 částí: verbální, analytické
a kvantitativní. Délka testu je 60 minut.
■ Měří schopnosti (kognitivní faktory), ne
charakterové vlastnosti. ■ Výsledek testu
je číslo 0-100 (tzv. percentil), které říká, kolik
procent všech ostatních uchazečů testovaný
předstihl.
V každém z následujících dvou krátkých textů
jsou dvě prázdná místa, která značí, že ve větě
bylo něco vynecháno. Vyberte z nabízených
možností dvojici slov, která se významově
a stylisticky nejlépe hodí do příslušného textu
jako celku.
1. Nedojde-li k radikálnímu _______
kontroly vstupu peněz i jejich vlastníků
do země, nečekají španělské pobřeží
příliš radostné vyhlídky, protože trh
s nemovitostmi _______ zahraniční
spekulanti.
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(A) snížení – zaujmou
(B) obnovení – naplní
(C) zpřísnění – ovládnou
(D) zlepšení – opustí
(E) omezení – převezmou
Správné řešení: C
2. Velké nadnárodní firmy _______ přebírat
břemeno státu v těch částech třetího světa,
kde jsou státy už tak _______, že nejsou
schopny zajistit ani základní veřejné služby,
jako jsou vzdělání, základní zdravotní péče,
výstavba silnic a fungování infrastruktury.
(A) budou – bohaté
(B) začínají – zbídačelé
(C) musejí – nerozhodné
(D) pomáhají – marnotratné
(E) se rozhodly – rozvinuté
Správné řešení: B
Následující úlohu řešte pouze na základě
informací uvedených v textu či z něho
vyplývajících.

3. Organizace Conservation International
se rozhodla zapojit komunity žijící na území
národního parku Alto Madidi do projektu
budování ekoturistických ubytoven.
Místní lidé tak již budují hned několik
ubytoven v povodí řek Tuichi a Beni přímo
na území parku, který je dosud turistům
prakticky nedostupný. Předpokládá se,
že zisky z provozu těchto zařízení umožní
financovat rozvojové projekty ve vesnicích,
které se na jejich zbudování podílely,
a v budoucnu by dokonce mělo i vlastnické
právo k ubytovnám přejít přímo na
domorodce.
Které z následujících tvrzení vyplývá
z uvedeného textu?
(A) Ekoturistické ubytovny by měly místním
obyvatelům zajistit finance na rozvoj jejich
vesnic.
(B) Národní park Alto Madidi je velmi
vyhledávanou turistickou lokalitou.
(C) Rozvoj národního parku Alto Madidi
je financován ze zdrojů neziskových
organizací.

(D) Domorodí obyvatelé žijí v parku Alto
Madidi především v povodí řek Tuichi a Beni.
(E) Organizace Conservation International
financuje stavbu ubytoven v parku Alto
Madidi.
Správné řešení: A
Není dovoleno používat kalkulačky!
Není-li uvedeno jinak, jsou všechna
použitá čísla reálná a zapsaná v desítkové
soustavě.
4. Finanční částku určenou na ceny si
nejlepší tři medailisté rozdělili v poměru
9 : 5 : 1. Kolik dostal vítěz, jestliže rozdíl
mezi částkami pro druhého a pro třetího
závodníka byl 10 000 Kč?
(A) 10 000 Kč
(B) 12 500 Kč
(C) 15 000 Kč
(D) 20 000 Kč
(E) 22 500 Kč
Správné řešení: E

Nové učebnice:
Přijímačky a maturita v pohodě
Představujeme vám nové učebnice k přijímačkám a maturitě od nakladatelství Taktik. Jsou
aktualizovány pro rok 2019 a při vaší přípravě na přijímačky a maturitu by vám rozhodně
neměly chybět!

AKČNÍ BALÍČEK – UŠETŘETE 179 KČ
Balíček obsahuje učebnice Přijímačky na VŠ v pohodě – Studijní
předpoklady + Základy společenských věd v hodnotě 678 Kč
za akční cenu 499 Kč. Při jeho nákupu ušetříte 179 Kč.
Na akční balíček se nevztahují další slevy.

MATURITA 2019

Maturita v pohodě AJ 2019
Maturita v pohodě ČJ 2019
Maturita v pohodě MAT 2019

SLEVA 11 % S KÓDEM TAK11

TIP!
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Pořiďte si nové učebnice k maturitě
se slevou. Zadejte kód TAK11 do
košíku na www.KamPoMaturite.cz
a získáte slevu 11 % na učebnice
k maturitě z této stránky.
Sleva platí do 30. 9. 2019
a nevztahuje se na akční balíček.

Vyzkoušejte testy k nejžádanějším oborům online na
www.VysokeSkoly.com/testy. Okamžité vyhodnocení do mailu
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Jak udělat maturitu
1. HLÍDAT TERMÍNY
PROSINEC
Podat přihlášku

DUBEN
Profilová část maturity, písemné práce
státní maturity

KVĚTEN
Didaktické testy
státní maturity,
ústní zkoušky

ČERVEN
Podat přihlášku
k opravnému
termínu

ZÁŘÍ
Opravný termín
maturity

2. VÝBĚR PŘEDMĚTŮ
STÁTNÍ MATURITA:
Matematika nebo
druhý jazyk?

PROFILOVÁ:
Volte předměty,
které budou
i u přijímaček

3. PODKLADY
Ohlídejte kvalitu
– s profi podklady
nebo učebnicemi
neriskujete

Stáhněte si e-book zdarma
www.KamPoMaturite.cz/
jak-udelat-maturitu/

Čtenářské
deníky

Maturitní
otázky

Učebnice,
testy, e-booky,
přípravné kurzy

1. krok: Jak se učit?

2. krok: Projděte
všechna témata,
abyste to dali
alespoň za 4

3. krok:
Pak teprve
doplňujte
a vylepšujte

Nenechávejte to, co
vám nejde, nakonec,
ať před zkouškou
nepanikaříte

7. krok:
Vyzkoušejte testy
nanečisto i s časovými limity

8. krok:
Pořádně spěte, naplánujte přestávky
i jídlo

9. krok:
Odměňte se
za splnění cíle
a motivujte se :)

4. PŘÍPRAVA
Počet otázek vydělte
počtem dní do
maturity = denní
várka učiva (občas
zkontrolujte)

5. krok:
Opakování
začínejte vždy
u jiné otázky

Nenuťte se do metod,
které u vás nefungují
Výpisky? Přeříkávání
nahlas? Sami nebo ve
dvou? Ráno, poledne,
večer?

6. krok:
Opakujte aspoň
2x do týdne
od učení

4. krok:

5. NEVYŠLO TO?
Požádejte o přezkoumání výsledků
nebo se připravte
na opravný termín

TIP!
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Některé VŠ a VOŠ
berou i v září, nebo
můžete zvolit
jazykovku

Pohlídejte si
status studenta
kvůli pojištění

Stáhněte si e-book zdarma www.KamPoMaturite.cz/jak-udelat-maturitu
25.03.19 11:38
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Co když neudělám maturitu
nebo přijímačky

Skolila vás chřipka? Nebo se domníváte, že i vaše odpovědi měly být započítány jako správné?
Jak postupovat, když se maturita nebo přijímačky nevyvedly dle plánu?

Maturita – nemoc, neúčast

Neúčast u zkoušky byste měli řádně omluvit do 3 pracovních dnů od data konání zkoušky řediteli školy. Náhradní
zkoušku pak skládáte pouze z předmětů, které jste nekonali.
Jestliže se řádně neomluvíte, omluva není uznána nebo vás
od zkoušky vyloučili, pohlíží se na to, jako byste zkoušku
neudělali.

Maturita – vyloučení nebo za pět

Vyloučili vás nebo jste u některé zkoušky neprospěli?
■ Žádost o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení – didaktické testy: Do 20 dnů od konce období pro
konání didaktických testů musíte písemně požádat MŠMT.
■ Žádost o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení – ostatní případy: Do 20 dnů od konce období pro
konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát.
Adresy a odkazy na tiskopisy najdete v našem e-booku
Jak udělat maturitu (ke stažení zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/jak-udelat-maturitu)
■ Oprava. Opravnou zkoušku můžete konat dvakrát do 5 let
od ukončení posledního ročníku střední školy. Skládáte ji
jen z předmětů, ve kterých jste neuspěli. Data pro přihlášení jsou 1. 12. nebo 25. 6. Kdyby se vám zkouška nepodařila ani na dva opravné pokusy, můžete se přihlásit na
střední školu znovu a domluvit s ředitelem zařazení do
posledního ročníku – zde vás ovšem čeká celá státní maturita, profilovou část vám může ředitel uznat.

Přijímačky – nemoc, neúčast

A jaké jsou další možnosti?

Přijímačky se nepovedly a odvolání nedopadlo? Nebo
budete maturovat až v září? Pořád je z čeho vybírat. Výhody
a nevýhody jednotlivých možností najdete v rozcestníku na
str. 6.
■ 2. kola – veřejné školy nabírají i v dubnu a dalších měsících. A nejde zdaleka jen o technické obory. Orientační
přehled je na str. 15, sledujte kalendář termínů na
www.VysokeSkoly.com a také aktualizaci článku na
www.KamPoMaturite.cz.
■ Nové akreditace – v současné době probíhá přechod
z oborových na programové akreditace. U mnoha programů tak školy čekají na rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, a mohou vypsat dodatečné či mimořádné
přijímací řízení.
■ Soukromé vysoké školy – aktivně jich v ČR působí 33,
často nabírají uchazeče až do října, v mnoha případech
můžete studium zahájit i v únoru. Přehled o jejich nabídce
si můžete udělat na str. 19.
■ VOŠ – na výběr máte přes 160 vyšších odborných škol,
z nichž velká část vypisuje další kola přijímacího řízení i na
podzim. Porozhlédněte se v prezentacích od str. 29 nebo
na www.VyssiOdborneSkoly.com.
■ Pomaturitní jazykové studium – až do konce roku po
první vykonané maturitní zkoušce se můžete přihlásit na
jednoleté pomaturitní studium jazyků, a zachovat si status
studenta.
■ Další možnosti – práce, přípravné kurzy, studium v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR (působí jich u nás 12),
úřad práce. Zajímají vás plusy a mínusy? Mrkněte na str. 6.

Žádost o náhradní termín lze podat pouze v případě, který
škola stanoví. Obvykle akceptují zdravotní důvody, případně
kolizi s termínem maturitní zkoušky v zahraničí. Většinou
je třeba požádat do 3 dnů ode dne zkoušky. Některé školy
ale náhradní termín nevypisují – doporučujeme podmínky
nastudovat raději předem.

Přijímačky – rozhodnutí
o nepřijetí

Přijímačky jste udělali, ale skončili jste pod čarou? Nejste
moc daleko v seznamu nepřijatých? Máte šanci – někteří
uchazeči nad vámi mohli zvolit jinou školu či obor. Máte
pocit, že jste měli být jinak hodnoceni, našli jste chybu
v zadání? I zde podejte odvolání, a to do 30 dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí. Adresujte je orgánu, který rozhodnutí
vydal. Vzor odvolání a další informace si přečtěte na https://
bit.ly/2E5BJnH.

TIP!
KPM37_redakce.indd 13
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14 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Zůstane mi po maturitě status studenta?

Maturitu mám za sebou
Pokračuji na VŠ

Pokračuji na pomaturitní studium
jazyků (denní forma), VOŠ, SŠ

Jdu vydělávat/podnikat/mám
nárok na podporu

Jste považováni za studenta až do
zápisu ke studiu, i pokud o prázdninách vykonáváte výdělečnou činnost.

Kombinované/dálkové studium
SŠ/VOŠ: Pokud vykonáváte
výdělečnou činnost/pobíráte
podporu, ztrácíte status studenta.

Pokud o prázdninách celý měsíc
pobíráte podporu nebo vykonáváte
výdělečnou činnost, ztrácíte status
studenta, jinak jej máte do 31. 8.

Forma studia a výdělečná činnost/
podpora nemá vliv na status studenta
až do ukončování studia.

Denní studium SŠ, VOŠ, pomaturitní
studium jazyků: Můžete vykonávat
výdělečnou činnost i pobírat podporu

Přestáváte být studentem den po dni, kdy jste úspěšně vykonali maturitní zkoušku.

Neodmaturoval/-a jsem
Jdu na náhradní termín

Jaké další možnosti
máte pro zachování
statusu studenta?

Jdu na opravný termín

Jste považováni za studenta až
do dne konání zkoušky

Máte status studenta do konce
prázdnin

Druhá kola přijímacího řízení na
VŠ, nově akreditované programy,
soukromé VŠ
Vyšší odborná škola

Studentem školy jste do 30. 6.
= z pohledu školy (školský zákon)
= z pohledu zákona o státní
sociální podpoře

Výdělečná činnost = OSVČ a činnost
v ČR, která zakládá účast na
nemocenském pojištění

Pomaturitní jazykové studium
v denní formě - nutno zahájit do
konce roku po první vykonané
maturitní zkoušce

Co vás ještě zajímá u statusu studenta?

Jak je to s důchodovým pojištěním?
Doba studia se nepočítá do nároku na důchod. Od 18. narozenin si můžete důchodové pojištění zajistit dobrovolně
(2289 Kč měsíčně), jako OSVČ nebo v zaměstnání.
Proč už podle školy nejsem studentem, přestože mám status studenta?
Zákon o státní sociální podpoře a zdravotním pojištění vychází z jiných termínů, než školský zákon. Z pohledu SŠ jste studentem
do dne úspěšného vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu, v opačném případě do 30. 6.
Mohu se přihlásit na ÚP?
Na podporu máte nárok jen v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění. U jiné
než denní formy studia na SŠ a VOŠ navíc při pobírání podpory ztrácíte status studenta.
Mám v přípravném kurzu status studenta?
Pokud nejde o pomaturitní jazykové studium při splnění příslušných podmínek, status studenta vám nezůstává.
Článek je naší interpretací školského zákona, zákona o státní sociálně podpoře a dalších norem, doporučujeme vše konzultovat s příslušnými úřady a zdravotní
pojišťovnou. Schéma zobrazuje pravidla pro školy s akreditací MŠMT v ČR za podmínky věku do 26 let, pro ostatní případy a podrobnější informace doporučujeme
náš článek na www.KamPoMaturite.cz.

TIP!
KPM37_redakce.indd 14

Úplnou verzi článku se zdroji informací a poradnou najdete na
www.KamPoMaturite.cz
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Chceš studovat VYSOKOU ŠKOLU?

Kam po maturitě:

na veřejnou
vysokou školu

Většina vysokých škol uzavřela příjem
přihlášek na konci února a v průběhu
března. Přesné termíny podle fakult najdete
na www.VysokeSkoly.com. Přehled škol,
které přijímají přihlášky i v této době,
najdete níže.

Nabízíme ti mnoho aktraktivních oborů...

Obchodně podnikatelská
PŘIHLÁŠ
fakulta v Karviné
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www.studujvkarvine.cz
VŠB-TUO FAKULTA MATERIÁLNĚ-TECHNOLOGICKÁ viz str. 16

Ostrava

597 321 111

www.fmt.vsb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE viz zadní obálka

Praha

224 095 111

www.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 18

České Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

Které veřejné VŠ ještě přijímají přihlášky?

I v dubnu a v dalších měsících můžete podat přihlášku na veřejné vysoké školy. Níže uvádíme školy, které přijímají
přihlášky do konce června, informace pro následující měsíce a aktualizaci přehledu najdete na našem webu.
1. 4.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 1. kolo www.fbmi.cvut.cz

5. 4.

Fakulta životního prostředí UJEP 1. kolo www.fzp.ujep.cz

15. 4.

Divadelní fakulta AMU Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku www.damu.cz, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo
www.icv.mendelu.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo www.flkr.utb.cz, Fakulta strojní ZČU 1. kolo
www.fst.zcu.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU 1. kolo www.fel.zcu.cz

19. 4.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU 1. kolo www.opf.slu.cz

30. 4.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo www.fjfi.cvut.cz, Ekonomická fakulta JČU 1. kolo www.ef.jcu.cz,
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo www.frrms.mendelu.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická TUL 1. kolo www.fp.tul.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL 1. kolo CHSP a MSHP www.cmtf.upol.cz,
Vysoká škola ekonomická v Praze fakulty mimo NF 1. kolo www.vse.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
1. kolo www.vstecb.cz

10. 5.

Fakulta restaurování UPCE 1. kolo fr.upce.cz

15. 5.

Vysoká škola polytechnická Jihlava 1. kolo www.vspj.cz

24. 5.

Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo www.fzs.tul.cz

30. 5.

Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo nf.vse.cz

31. 5.

Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 1. kolo www.dfjp.cz, Fakulta strojního inženýrství UJEP nově akreditovaný program Konstrukce strojů a zařízení
www.fsi.ujep.cz

30. 6.

Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo (bez oboru ME) fis.vse.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol (březen 2019), obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity
jednotlivých oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení. Aktualizovaný přehled pro červenec a další měsíce najdete na www.KamPoMaturite.cz.

studuj na
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170

let tradice

FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ
nabízí studium v oblastech:
Materiálové inženýrství, Chemické
a environmentální inženýrství,
Ekonomika a řízení průmyslových
systémů, Metalurgické inženýrství
Možnost podání přihlášky až DO 10. 8. 2019!
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ.
Přijímací řízení sestává:
-z posouzení výsledků studia uchazeče na střední škole
-z posouzení výsledků maturitní zkoušky

Studuj materiály

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
Materiálové inženýrství
Materiálové technologie a recyklace
Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Umělecké slévárenství
Tepelně energe�cké inženýrství
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Nanotechnologie
Chemické a environmentální inženýrství
Management kvality a řízení průmyslových systémů
Absolven� mohou pokračovat ve studiu v navazujících
magisterských studijních programech .

www.fmt.vsb.cz

Studuj materiály

studuj na
KPM37_VVS.indd 16
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■
Dopravní
fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Na DFJP nabízíme komplexní vzdělávání v dopravě.

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

BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ Dopravní management, marketing a logistika
■ Technologie a řízení dopravy
zaměření Technologie a řízení dopravních prostředků nebo Logistické technologie
■ Dopravní prostředky
zaměření Silniční vozidla nebo Kolejová vozidla
■ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
■ Dopravní stavitelství
„BUĎ JEDNÍM Z NÁS – STAŇ SE ODBORNÍKEM NA DOPRAVU!“
Můžete pokračovat v doktorském studiu ■ vysoká zaměstnanost absolventů ■ moderně
vybavené laboratoře ■ dopravní sál ■ důraz na propojení teorie a praxe ■ široká
nabídka studia v zahraničí ■ možnost účasti na řešení vědecko-výzkumných projektů
Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia: do 31. 5. 2019
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není.

Dny otevřených dveří veřejných VŠ do prázdnin
4. 4.

FVL a FVT UNOB www.unob.cz

20. 5.

FAMU www.famu.cz

31. 5. - 2. 6.

AVU www.avu.cz

7. 6.

FSV UK program EKF www.fsv.cuni.cz

14. 6.

FA ČVUT www.fa.cvut.cz

15. - 16. 6.

FVU VUTBR www.ﬀa.vutbr.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol (březen 2019).
Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit.

ů

ích

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství připravuje technické pracovníky v bakalářských a navazujících magisterských
studiích a odborníky-specialisty v doktorském studiu. Fakulta rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti
aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na výrobní společnosti a podporuje tak snahu
garantovat technické vzdělání v celém regionu.

Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 285 514
Fax: 475 285 566
kontakt.fsi@ujep.cz
www.fsi.ujep.cz
fb – Fakulta strojního
inženýrství UJEP

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
Strojírenství
Energetika
Materiálové vědy
Konstrukce strojů a zařízení

STUDIJNÍ OBOR:
Řízení výroby
Materiály a technologie v dopravě
Energetika - teplárenství
Materiály

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
Materiálové vědy
Strojírenství
Energetika

STUDIJNÍ OBOR:
Příprava a řízení výroby
Materiálové vědy a analýza materiálů
Materiály a technologie v dopravě
Energetika - teplárenství

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
1. kolo
2. kolo
3. kolo

Odevzdání přihlášek
31. 3. 2019
26. 8. 2019
16. 9. 2019

Bc. posouzení přihlášek
24. 6. 2019
2. 9. 2019
17. 9. 2019

Ing. přijímací zkoušky
24. 6. 2019
2. 9. 2019
20. 9. 2019

Ing. náhradní termín PZ
27. 6. 2019
9. 9. 2019
23. 9. 2019

studuj na
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Proč studovat na VŠTE
• 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 - Přihlášky do 30. 4.

KPM37_VVS.indd 18
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Kam po
maturitě:

na soukromou
vysokou školu
Doporučujeme návštěvu akcí, které školy
pro uchazeče pořádají – jejich orientační
přehled najdete na str. 28.
Většina škol umožňuje návštěvy pravidelně
nebo po předchozí domluvě.

VŠMVV viz str. 26

Praha

251 171 930

www.studiumdiplomacie.eu

UNICORN COLLEGE viz 3. obálka

Praha

271 097 111

www.unicorncollege.cz

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

OBOR: SOCIÁLNÍ PRÁCE

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

v programu SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

■ Denní i kombinovaná forma studia ■ Možnost prominutí přijímací zkoušky
■ Spolupracujeme s univerzitami po celém světě: University of Cambridge ve Velké Británii,

University of Nebraska v USA, Nantong University v Číně, Sichuan Vocational and Technical College
v Číně, Lycée Condorcet Saint-Quentin ve Francii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
v Polsku, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na Slovensku,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Slovensku
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.

studuj na
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American degrees awarded by the State University
of New York, Empire State College.
Bachelor’s Programs:
Business Administration | Marketing | IT Management
International Relations | Psychology | Finance
Communication & Media | English Language & Literature

studuj na

EDUCATING TOMORROW’S LEADERS FOR 20 YEARS
KPM37_SVS.indd 20
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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 30 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.

■ Pracovní stáže a výměnné studijní

pobyty v zahraničí
■ Karierní poradenství
■ Nový moderní kampus v centru

Prahy
■ Technické vybavení na vysoké úrovni
■ Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

STUDIJNÍ PROGRAMY

Magisterské programy
■ Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■ Právo (titul LL.M.)
■ Mezinárodní management
(titul M.Sc.)

Americké bakalářské programy

Ph.D. program

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 média (dvojí diplom)
■ Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
■ Psychologie (dvojí diplom)
■ IT Management
■ Anglický jazyk a literatura

Ve spolupráci s University of Bolton
■ Ph.D.

Evropské bakalářské programy
■ Obchodní administrativa
■ Finance
■ Marketing

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

od National American University)

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

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

www.unyp.cz

studuj na
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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 18. rokem.
Studovat můžete v největších městech České republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na
Podnikání, Informatiku, Právo a Marketingové komunikace nacházíme našim studentům místo v rychle se měnící 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, navazující magisterské studijní programy a rovněž i profesně orientované studijní programy.
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., KS - 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS - 2) ■ Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
■ Marketingové komunikace (Mgr., KS - 2)
Profesně orientované studium ■ Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1) ■ Právo v manažerské praxi (LL.M., KS - 1)
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., KS - 3)
Navazující magisterské studium ■ Podnikání (Ing., PS, KS - 2) ■ Marketingové komunikace (Mgr., KS - 2)
Profesně orientované studium ■ Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1) ■ Právo v manažerské praxi (LL.M., KS - 1)
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 (Mgr., KS - 2)
Termíny dnů otevřených dveří v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181):
10. 4. 2019, 15. 5. 2019, 5. 6. 2019, 12. 6. 2019, 4. 9. 2019, 18. 9. 2019 vždy od 16:00.
Nevyhovují vám navržené termíny? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás termín individuální návštěvy.
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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
Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Management obchodu

Mezinárodní marketing

Logistika a management kvality

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

Finanční řízení

Finance v mezinárodním podnikání

Řízení lidských zdrojů

Mezinárodní podnikání a právo

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

www.savs.cz

Jsme také na:
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VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
PRAHA - KARLOVY VARY - MOST
STUDIJNÍ PROGRAMY/OBORY V ČJ

STUDIJNÍ PROGRAMY V AJ

Ekonomické
• Finance (Bc., Ing., Ph.D.)
• Ekonomika a management (Bc., Ing.)
• Veřejná správa (Bc., Ing.)

• Economics and Management
(Bc., Ing.)
• Marketing Communication
(Bc., Mgr.)
• Finance (Ph.D.)

Mediálně – ekonomické
• Marketingová komunikace (Bc., Mgr.)

PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI
SE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

Právně – ekonomické
• Právo v podnikání (Bc., Mgr.)

Global Programs
• Economics and Management
+ BSBA/MBA
• Marketing Communication
+ BSBA/MBA

Informatické
• Aplikovaná informatika (Bc., Mgr.)
Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia (Bc., Mgr.)
• Kriminalisticko právní specializace (Bc., Mgr.)

Nabijeme tě
poznáním

KVALITNÍ
STUDIJNÍ
PROGRAMY

KVALIFIKOVANÍ
PEDAGOGOVÉ
INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP

STIPENDIA

• MBA (Master of Business Administration)

MEZINÁRODNÍ
PROSTŘEDÍ
PARTY
PLES

ERASMUS+

WORKSHOPY
KONFERENCE

www.vsfs.cz
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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.

OBOR STUDIA:

Julie Čápová
@juliecapova

LETECKÁ DOPRAVA
CESTOVNÍ RUCH PRŮVODCOVSTVÍ
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
BC., ING. BBA, MBA

Studuj školu,
která letí!
snadné uplatnění

centrum Prahy

skvělý kolektiv

Like: 5232

SO
AV SE #S TU DUJV
#LET VY SOKO #B

EŘÍ
DNY OTEVŘENÝCH DV
rv
, 5. června, 12. če na
10. dubna, 15. května

www.vso.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)
Den otevřených dveří: 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)

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

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
■ Evropská studia a veřejná správa

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!
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Moravská vysoká škola Olomouc
Profesně zaměřené studijní programy
Vysoká míra uplatnění absolventů
On-line studijní materiály
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz
www.mvso.cz

Široký výběr zahraničních pobytů
Individuální přístup
Špičkové technické zázemí
BAKALÁŘSKÉ I MAGISTERSKÉ STUDIUM V PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ FORMĚ
EKONOMIKA A MANAGEMENT

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Řešení případových studií konkrétních firem

Výuka ve spolupráci s odborníky z IT firem

Zprostředkování pracovních stáží

Zapojení do profesionálních IT projektů

■
Vysoká
škola HUMANITAS
Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské kombinované studium v těchto studijních oborech:

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

■ 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.
■ ANDRAGOGIKA Absolvent/ka studia se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista,
pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních
agenturách, a to v neziskové i komerční sféře.
■ 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.).
■ INFORMATIKA V PEDAGOGICE Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro
práci ve školách a dalších pedagogických zařízeních při správě školní počítačové sítě a prostředků ICT.
■ 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.
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:
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
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CEVRO INSTITUT – VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA A ČESKÝ KRUMLOV
Jungmannova 17, Praha 1 – Nové Město, 110 00
Středisko Český Krumlov, Linecká 43, Český Krumlov, 381 01
Tel.: 221 506 700, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz,
www.facebook.com/CEVROInstitut.cz/, Instagram: cevro_institut

CEVRO Institut - PRÁVO, POLITIKA, EKONOMIKA, BEZPEČNOST
Kvalitní vzdělání na prvním místě!

PROČ STUDOVAT CEVRO INSTITUT
■ KVALITNÍ VYUČUJÍCÍ – uč se od těch nejlepších
■ MODERNÍ OBORY – aktuálnost je důležitá pro současný pracovní trh
■ PRAXE – zajímavé pracovní stáže v ČR i zahraničí
■ ZÍSKÁNÍ KONTAKTŮ – pro Tvé budoucí uplatnění
■ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – Ty jsi tady nejdůležitější
■ RODINNÁ ATMOSFÉRA – malé studijní skupiny
■ ROZVOJ – Tvých schopností i osobnosti zapojením se do reálných projektů
■ UPLATNĚNÍ – naši absolventi jsou žádaní na trhu práce

STUDIJNÍ OBORY
Bakalářské studium (Bc.):
■ PRÁVO V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
■ POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
■ PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY
■ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Magisterské studium (Mgr.):
■ OBCHODNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY
■ POLITOLOGIE
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
■ BEZPEČNOSTNÍ STUDIA
■ PHILOSOPHY, POLITICS, ECONOMICS

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ
DO AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
■ PRAHA – 17. 4., 15. 5., 12. 6., 26. 6., 21. 8., 11. 9.
■ ČESKÝ KRUMLOV – 18. 4., 16. 5., 13. 6., 27. 6., 22. 8., 12. 9.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Každou první středu v měsíci v Praze
a každý první čtvrtek v Českém Krumlově

Dny otevřených dveří soukromých VŠ a VŠ se zahraniční akreditací
2. 4.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz, Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov, další termíny 6. 4., 7. 5., 4. 6. 2019,
pobočka Praha 27. 4. 2019) www.vslg.cz

3. 4.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha, pobočka Č. Krumlov 4. 4. 2019) www.cevroinstitut.cz

4. 4.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (Znojmo, další termín 2. 5. 2019, pobočka Praha 2. 4., 7. 5. 2019) www.svse.cz

5. 4.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

9. 4.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

10. 4.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (další termíny 15. 5., 12. 6. 2019) www.vsfs.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
(další termíny 15. 5., 5. a 12. 6. 2019) www.vso.cz, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (další termíny 15. 5., 5. a 12. 6. 2019)
www.vspp.cz

11. 4.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termíny 23. 4., 15. 5., 19. 6. 2019) www.vsh.cz, Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (další termíny 16. 5., 6. 6. 2019) www.vsmvv.cz, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA,
spol. s r.o. (další termíny 16. 5., 13. 6. 2019) www.palestra.cz

13. 4.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (další termíny 16. 5., 13. 6. 2019) www.savs.cz, Vysoká škola Humanitas - Fakulta společenských
studií Vsetín www.huni.cz

15. 4.

Prague College s.r.o. (další termíny 16. 5., 13. 6. 2019) www.praguecollege.cz

16. 4.

AKCENT College s.r.o. (další termín 18. 6. 2019) www.akcentcollege.cz, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS,
a.s. (Praha, pobočka Brno 17. 4. 2019) www.ambis.cz

17. 4.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termíny 15. 5. a 12. 6. 2019) www.mup.cz

18. 4.

University of New York in Prague, s.r.o. (další termín 16. 5. 2019) www.unyp.cz

23. 4.

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (další termíny 28. 5., 18. 6. 2019) www.vskk.cz

25. 4.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (další termín 16. 5., 20. 6. 2019) www.ujak.cz

17. 5.

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz

3. 6.

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.adi.cz

13. 6.

NEWTON College, a.s. (Brno, pobočka Praha 20. 6. 2019) www.newtoncollege.cz, Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.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.
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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.

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

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

VOŠ PRIGO
VOŠ PRIGO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORECH
PRÁVO A EKONOMIE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Tel.: 800 888 989,
734 578 175
vos@prigo.cz
www.prigo.cz

■ 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
■ obor Diplomovaná dětská sestra - kvalifikace podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních
Veškeré informace získáte na www.prigo.cz nebo
na bezplatné infolince 800 888 989.

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
734 358 231
vos.study@cuscz.cz
szabo@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

■
■
■
■
■
■
■
■

Denní a kombinovaná forma vzdělání
Stipendijní programy
Individuální studijní plán
Školné 23.000 Kč / školní rok
Projekt První kariéra
Projekt Aktivní rodič
Nová podoba akreditovaného programu 2018
Návaznost na VŠFS – titul Bc.
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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.

Karlova 111
397 01 Písek
Tel.: 382 212 819
skola@vosr.cz
www.vosr.cz

■ Praxe v renomovaných institucích v ČR

i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

■ Motivační stipendia a mzda studentům,

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

■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná

možnost vzdělání ve výjimečných oborech.

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

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.
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Soukromá vyšší odborná škola umění
a reklamy Orange Factory umožňuje
nadaným zájemcům tříleté studium:

Prostorového designu
Reklamní fotografie
Reklamní produkce
Reklamní grafiky
Gamedesignu
Animace

www.orangefactory.cz
Info@orangefactory.cz
Pošepného nám. 2022, 148 00, Praha 4
tel: 272 921 332, 731 503 959 fax: 272 921 332

80 %
praxe

20 %

teorie

Přihlášky

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

Více o studiu

do 31. 5. 2019

14. 6. 2019

23. 4., 28. 5.
od 16 do 18 hodin

akademiemichael.cz

Fotografická
tvorba
Grafický
design
Design
interiéru
Filmová
tvorba
Produkce
Scenáristika
a mediální
komunikace

Škola jako
tvůrčí dílna
studuj na
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Vyšší odborná škola Brno
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST 68-41-N/03
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
ZAHRANIČNÍ OBCHOD, 63-41-N/08
denní studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek pro oba programy: 1. kolo: 31. 5. 2019, 2. kolo: 6. 9. 2019
Termín přijímacího pohovoru pro oba programy (nevyžaduje žádnou přípravu):
1. kolo: 24. 6. 2019, 2. kolo: 23. 9. 2019

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

SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ, 72-41-N/02
denní studium (3 roky)

Termín odevzdání přihlášek pro oba programy: 1. kolo: 31. 5. 2019, 2. kolo: 6. 9. 2019
Termín přijímacího pohovoru pro oba programy (nevyžaduje žádnou přípravu):
1. kolo: 25. 6. 2019, 2. kolo: 24. 9. 2019

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

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Pro absolventy střední školy s maturitou
otevíráme ve školním roce 2019/2020

UMĚLECKÝ OBOR

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

82 - 41 – N/08

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

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

s titulem DiS.
Přihlášky pro studium VOŠ
doručit do 31. 5. 2019
Přijímací zkoušky: 17. – 18. 6. 2019
Dny otevřených dveří VOŠ: 25. 4. 2019
od 10 - 15 hod. nebo kdykoliv po předchozím
objednání (tel. 266 710 944,
mail: info@vosonspso.cz).

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

Vyšší odborné studium - denní forma
63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování
Ekonomika nemovitého majetku
63-43-N/13 FINANČNICTVÍ
A BANKOVNICTVÍ
65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA
43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2019
Přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2019
(bez přijímacích zkoušek)
Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch
jednotlivých ročníků SŠ.

■ 26 000 prací, 9 000 zdarma
■ maturitní otázky, čtenářské
NEJVĚTŠÍ ›› NEJLEPŠÍ ›› STAHUJ.
deníky, slohové práce, referáty
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:
■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

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

– 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
■ DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
– denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky
Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Studium je zakončeno absolutoriem.
Školné: 3.000,– Kč/rok ve dvou splátkách.
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OA a Vyšší odborná škola sociální Ostrava

Zelená 40A
702 00 Ostrava
Tel.: 596 634 848
739 436 924
voss@voss-ova.cz
www.voss-ova.cz

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

Nabízíme tříleté studium oboru

Vzdělávací program:

75-32-N/.. Sociální práce
a sociální pedagogika

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní ■ Dálkové ■ Kombinované
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA
Denní ■ Dálkové
Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
■ Bez přijímací zkoušky
■ Bez poplatku za přihlášku
Uzávěrka přihlášek:

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

1. kolo: 31. května 2019, 2. kolo: 17. srpna 2019

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

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

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH
DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT 53-43-N/11

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
Tel.: 321 720 236
sekretariat@zdravotka.cz
www.zdravotka.cz

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51
Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.

Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl

Poplatek: 3 000,- Kč/rok

Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705

Škola poskytuje ubytování
(800,- Kč/měsíc)

vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

Tel. 383 372 817
383 457 010
skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

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“.

Budova VOŠ:
Střelecká 1800
407 47 Varnsdorf

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000,- Kč

Tel.: 412 315 011
778 538 686

Ubytování je součástí školy a stravování je
smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2019,
2. kolo 15. srpna 2019.

Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SOCIÁLNÍ, o.p.s. Jihlava

Matky Boží 15
586 01 Jihlava
Tel.: 567 312 629
info@svoss.cz
www.svoss.cz

VOŠ 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:
do 31. 5. 2019 – 1. kolo, do 19. 8. 2019 – 2. kolo
Termíny přijímacího řízení:
13. 6. 2019 – denní studium – 1. kolo
20. 6. 2019 – dálkové studium – 1. kolo
29. 8., 27. 9., 31. 10. 2019 další kola, pokud počet
přijatých studentů nebude dostačující
Den otevřených dveří:
5. 4. 2019 od 10 do 16 hodin

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

Vzdělávací programy:

Resslova 440
387 01 Volyně

■ Tříleté denní studium je určeno
maturantům ze všech typů středních
škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ 1. kolo přijímacího řízení se koná 17. 6. 2019,
přihlášky do konce května.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.

jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ - tříleté:
Forma vzdělávání denní i dálková
■ Sociální práce - NOVĚ od 1. 9. 2019
■ Veřejnosprávní činnosti
■ Cestovní ruch
■ Informační technologie
■ Počítačová grafika v technických oborech
Forma vzdělávání denní
■ Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií
■ Bezpečnostně právní činnosti
Forma vzdělávání dálková
■ Výroba, přenos a užití elektrické energie
Přijímací řízení:
1. kolo – v úterý 25. 6. 2019 s uzávěrkou přihlášek
do 31. 5. 2019, 2. kolo – v pátek 23. 8. 2019
s uzávěrkou přihlášek do 31. 7. 2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: kdykoliv
po domluvě

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

denní a kombinované studium (3 roky)
SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul. DiS.
Absolvent je sociální pracovník
denní a dálkové studium (3 roky)
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog,
vychovatel
Školné 13.500,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená, je
vedena ve spolupráci s odborníky z praxe,
absolventi mohou proto pracovat v obou
oborech již bez zaškolení. Přihlášky pro
I. kolo do 13. 5. 2019 na www.svoss.cz,
přijímáme později i do dalších kol.

DENNÍ STUDIUM:
■ CESTOVNÍ RUCH
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Ledecká 35
323 21 Plzeň
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz

DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
Bližší informace na www.vosplzen.cz
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34 vyšší odborné školy
SPŠ a VOŠ Kladno

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.
OBORY STUDIA:
82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU

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

Denní tříletá forma studia zakončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 1. kolo přijímacího řízení:
5. 6. – 6. 6. 2019 (přihlášky doručené do 31. 5. 2019),
2. kolo přijímacího řízení: 19. 6. – 20. 6. 2019
(přihlášky doručené do 10. 6. 2019)
3. kolo přijímacího řízení: dle obsazenosti
oborů, srpen 2019
Talentová zkouška pro oba obory:
Uchazeč si připraví : 2 monology dle vlastního
výběru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová)
Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti
mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

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

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
■ Chemie a technologie potravin s profilací:
Technologie mléka a mléčných výrobků
Forma studia: kombinovaná
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
E-přihlášku podávejte na FT UTB Zlín,
podrobné informace o studiu na www.ft.utb.cz
a www.vospaspsm.cz
PROGRAM VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA:
■ Potravinářství s profilací:
Technologie a hygiena potravin,
Analýza potravin,
Zpracování mléka
Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky denní forma, 4 roky
kombinovaná forma. Roční školné: 3 000 Kč

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

SPŠ a VOŠ Kladno nabízí
denní i dálkové studium oboru

23-41-N/03 STROJÍRENSTVÍ
J. Palacha 1840
272 01 Kladno
Tel.: 312 248 752,
info@spskladno.cz
www.spskladno.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem, DiS.

Školní 1060/50
430 01 Chomutov
Tel.: 474 774 023
machacek@spscv.cz
www.spscv.cz

Tel.: studijní oddělení
387 788 117
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

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

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

Informace k přijímacímu řízení:
www.spscv.cz/prijimaci-rizeni-vos/
Osobní návštěvu lze sjednat
prostřednictvím kontaktů.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
3leté - denní vyšší odborné vzdělání zakončené
absolutoriem

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice

68-43-N/10 Veřejnosprávní
činnosti s podporou ICT
26-47-N/10 Výpočetní
systémy

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Praha

Nabízí pro absolventy středních škol
Studijní obor:
Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme
bez přijímacích zkoušek.
Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 31. 5. 2019,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách
Možnost praxe v zahraničí.

Forma a délka studia:
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – čtyřleté
Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: 7. června 2019
2. kolo: 28. srpna 2019

Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha 1
Tel.: 221 771 105
školní matrika
voszaszs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz

■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
Podmínky přijetí:
maturitní zkouška, zdravotní způsobilost
Kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz
Den otevřených dveří: 3. 4. 2019 od 16:00 hod.
Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2019

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM:

Studijní obor:

63-41-N/16 FINANČNÍ ŘÍZENÍ

zaměření oboru:

Profilové předměty: finanční řízení,
účetnictví, právo, anglický jazyk.
Tříletá denní forma studia.
Přijímací řízení proběhne ve více kolech
bez přijímacích zkoušek na základě
studijních výsledků ve 3. a 4. ročníku SŠ.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2019,
další kola: bude upřesněno
Do 1. ročníku přijímáme 80 studentů.
Roční školné 3000,- Kč.

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU

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

TECHNICKÉ s profilací
Řízení jakosti a metrologie
nebo Údržba a servis techniky

sekretar@sps-caslav.cz

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

www.sps-caslav.cz

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

Obchodní akademie, vyšší odborná škola
cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary
Škola nabízí vyšší odborné studium cestovního
ruchu v denní formě vzdělávání.

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

Bezručova 1312/17
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354224180
info@voskv.cz
www.voskv.cz

Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2,
B1, začátečnická AJ, NJ, FRJ, SPJ nebo RUJ),
široká nabídka odbor. a volitel. předmětů.
Praxe 20 týdnů.
Uplatnění: podnikatelská
a manažerská činnost v cest. ruchu.
Spolupráce s významnými podniky ČR
v Karlovarském kraji a jinde.
Zahraniční stáže ve Španělsku a v SRN.
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2019
Den otevřených dveří: 29. 1. 2019

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž
Otevíráme 2 obory 3letého denního studia:
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA/
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Široké pedagogické uplatnění: učitel mateřské
školy / učitel nultého ročníku ZŠ / vychovatel /
pedagog volného času / asistent pedagoga

1. máje 221/10
767 01 Kroměříž
Tel.: 571 428 731
603 811 060
ID datové schránky:
k34vevz
www.ped-km.cz

OBORY: UŽITÁ MALBA,
SOCHAŘSKÁ TVORBA,
GRAFICKÁ TVORBA,
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

info@skolaumeni.cz
www.skolaumeni.cz

Přijímací řízení: talentové zkoušky
I. termín 9. – 10. 6. 2019
II. termín 25. – 26. 8. 2019

Tel.: 553 613 315
vos@sshsopava.cz
www.sshsopava.cz

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
BUDEME OTEVÍRAT TYTO OBORY:
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary

DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT

Forma: tříleté denní studium

Tel.: 353 233 936

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT

Školné: 25.000,- Kč/ročně

sekretariat.skoly@
zdravkakv.cz

DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ
HYGIENISTKA

www.zdravkakv.cz

Informace na tel. č.: 353 233 936

Termín uzávěrky přihlášek:
31. 5. 2019 a 16. 8. 2019

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

Tyršova 34
Opava 746 95

Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2019 – 1. kolo,
další kola budou vypsána
Školné za každý obor: 3 000 Kč za školní rok
Zakončeno absolutoriem, DiS.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

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

Dřevnická 1788
760 01 Zlín
Tel.: 577 143 580

Tradiční studijní obor od roku 1993:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
/BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Uplatnění ve státní sféře a neziskovkách: sociální
pracovník / vychovatel / pedagog volného času /
asistent pedagoga

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

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.
VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání
denní i dálkovou formou studia:

■ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
■ STROJÍRENSTVÍ
Přijímací řízení pro oba obory:

Husova 1302/11
742 21 Kopřivnice
Tel.: Jana Špirková, DiS
556 833 300

Uzávěrka přihlášek
Přijímací řízení
10. 6. 2019
18. 6. 2019
16. 8. 2019
22. 8. 2019
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru.

jana.spirkova@voskop.cz

DÁLKOVÁ

www.voskop.cz

Forma
DENNÍ

14. 6. 2019
18. 6. 2019
21. 8. 2019
22. 8. 2019
Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů.

Roční školné:

3 000,- Kč
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36 studium jazyků a ostatní

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

…škola pro život… specialista na pomaturitní vzdělávání

PROŽIJTE BÁJEČNÝ A PŘITOM UŽITEČNÝ STUDIJNÍ ROK PO STŘEDNÍ ŠKOLE!
Jazykové dovednosti jsou nejvíce podceňovaným klíčem k úspěchu. Naučit se cizí jazyk je
snazší než si myslíte, pokud se zapojíte do kurzů pod vedením kvalitních, profesionálních
a motivujících českých i zahraničních lektorů, s kterými vás bude výuka bavit. Právě takoví
se vás ujmou v jazykové škole BOHEMIA INSTITUT, sídlící v klidné vilové čtvrti na Praze 10
a přitom jen 10 min. do centra Prahy. Škola letos oslavila 27 let své existence.

Pomaturitní jazykové studium Aj, Nj, Šj, Fj, Rj
= nejefektivnější, rychlé a profesionální zvládnutí jazyků za jeden rok.

Pro absolventy středních škol otevíráme oblíbené jednoleté intenzivní denní studium
jazyků se zachováním statutu studenta pro letošní maturanty (studovat však mohou
i další zájemci o skutečně kvalitní zvládnutí jazyka). Mnozí tuto variantu volí jako
mezistupeň mezi SŠ a VŠ studiem nebo nástupem do práce stále častěji v prvním
plánu, s jasným cílem nejprve skutečně kvalitně a aktivně zvládnout jazyky a tím
získat velkou výhodu pro své další studium nebo pracovní uplatnění.

Proč studovat v BOHEMIA INSTITUTU?

l jako jediní garantujeme pokrok o minimálně 2 znalostní stupně, propracovaný metodický a motivační systém l v každé skupině vyvážená sestava plně kvalifikovaných,
zkušených a dynamických českých i zahraničních lektorů l relativně malé studijní
skupiny, až 5 studijních pokročilostí (A1 – C1) l možnost intenzivní výuky několika
jazyků v kombinaci – rok využijete skutečně naplno l cílená příprava na státní zkoušky
a mezinárodní certifikáty všech typů; mezinárodní testy (TOEFL, TOEIC, TFI,…) v rámci
pomaturitního studia ZDARMA l Pro dobré studenty nabídky zajímavé práce s využitím
jazyků i vrácením 50% školného, zajímavé studentské akce, pobyty v zahraničí, …

NYNÍ VELKÉ

SLEVY
až 8000 Kč!

• Platba na splátky
• Nic neriskujete
• 0% odstupné při přijetí
na VŠ (dle smlouvy)

www.bi.cz

…a především, naše studenty máme rádi ;)
Vsate na jistotu …již 27 let mluvíme společnou řečí…

724 173 829
602 299 847
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JazykoveSkoly.com

Studuj a pracuj v AUSTRÁLII
nebo na NOVÉM ZÉLANDU!
@jazykovepobyty

www.jazykovepobyty.cz

@StudentAgencyJazykovePobyty

AUPAIR USA

PRÁ

CE N
A FA
R
V NOR MĚ
SKU

Neseď doma
a vyjeď za zážitky
na pracovní nebo
au pair pobyt!
A U PA IR

www.pracovnipobyty.cz

A
EVROP

@pracovnipobyty

PRÁCE V HOTELECH
VE VELKÉ BRITÁNII

@StudentAgencyPracovniPobyty

studuj na
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38 studium jazyků a ostatní
Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

Rok intenzivní angličtiny nebo němčiny
s britským nebo německým certifikátem!
+ statut studenta pro letošní maturanty
+ vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+ čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 26 980 Kč navíc dostanete:
+ britskou nebo německou jazykovou zkoušku zdarma
+ zkoušku nanečisto zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ e-learning po celou dobu studia zdarma
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma
Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!
B1

Kdy:

Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:

B2

Kurz je na úrovních:

Pre-intermediate
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní
zkouškou

Samozřejmostí je u nás:

Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího z Poděbrad
Studium zařazeno do vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb.
ze dne 23. 1. 2014.

GLOSSA škola jazyků – Jindřišská 11, Praha 1
tel.: 224 219 484, info@glossa.cz
www.glossa.cz

Akční cena: 22 980 Kč

při platbě do konce června

›› 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

PŘIVÝDĚLEK
PŘI STUDIU.
Pokud od brigády očekáváš, že bude časově
flexibilní a umožní ti skloubit studium, koníčky
či další povinnosti, tahle bude ta pravá.
Jsme světovým lídrem na trhu s rychlým
občerstvením a do našeho přátelského týmu
hledáme spolehlivé parťáky s chutí se učit
novým věcem. Budete u nás připravovat
skvělé jídlo a za pokladnou obdarovávat naše
zákazníky milým úsměvem.

Více na: mcdonalds.jobs.cz

studuj na
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IT
Ekonomie
Management
Big Data
Aplikovaná ekonomie
SW inženýrství

Vysoká škola IT, ekonomie a managementu
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škola
ekonomická
v Praze

FAKULTA FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

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

● Cestovní ruch
● Manažer obchodu (kombinovaná
forma)
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia a diplomacie
● Bachelor of International Business

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

http://ffu.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://fph.vse.cz

FAKULTA INFORMATIKY
A STATISTIKY

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

FAKULTA
MANAGEMENTU

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

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

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

● Management

http://fis.vse.cz

http://nf.vse.cz

http://fm.vse.cz

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