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FAKULTA FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

Den otevřených dveří fakulty: 24.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 18.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 31.1.2020

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● 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 and
Diplomatic Studies
● Bachelor of International Business

● Arts Management
● Podniková ekonomika a management
● Bachelor of Business Administration

http://ffu.vse.cz

http://fmv.vse.cz

http://fph.vse.cz

FAKULTA INFORMATIKY
A STATISTIKY

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA

FAKULTA
MANAGEMENTU

Den otevřených dveří fakulty: 17.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 10.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 29.1.2020 a 4.4.2020

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
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Vážení studenti,
zářijové číslo věnujeme technickým
oborům. Ze všech stran se na nás valí
informace o tom, jak je technických
odborníků nedostatek, ale zároveň
nás média straší maturitou z matematiky a výklady na téma, jak je
úroveň dnešních středoškoláků v přírodních vědách stále slabší. Podívejte
se na srovnání na str. 12, přečtěte
si rozhovory s děkany technických
fakult, a vyzkoušejte test na str. 15.
Třeba je to vaše životní příležitost
a stačí jen přehodnotit priority a motivaci. Budeme rádi, když vám náš
speciál pomůže s rozhodováním.
Motivace je vůbec zajímavý fenomén.
V přípravných a jazykových kurzech
se určitě setkáte s kolegy, kteří přestože kurz mají zaplacený, nechodí
pravidelně a svou příležitost

nechávají propadnout. Na str. 8 si
schválně projděte jednotlivé body
a důležité termíny pro maturitní ročník. A kdyby vám přišlo, že do podání
přihlášky na vysokou – a do přijímaček – je ještě daleko, podívejte se i na
tipy, jak vysokou školu nejen vybrat,
ale také úspěšně zvládnout první
ročník.
Aktualizované termíny, plná znění
článků, ale také bezplatné návody
k přípravě na nejžádanější obory
(e-booky) a cvičné testy najdete
na našich stránkách
www.KamPoMaturite.cz
a www.VysokeSkoly.com.
Přejeme úspěšné zahájení
maturitního ročníku.

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 lednu a v dubnu.
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NOVINKY
podzim 2019 www.KamPoMaturite.cz
VZDĚLÁVACÍ VELETRHY

Najdi na Educe svůj směr a budoucnost! EDUCA
MYJOB 2019 je veletrh plný příležitostí pro
výběr školy nebo budoucí kariéry.
Přijď si pro inspiraci 10.–12. října 2019!
Více na www.educaliberec.cz
Nevíš, jakou školu nebo práci si vybrat? Přijď na veletrh
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK, PRO JOB 6. – 7.12.
2019 na Černé louce v Ostravě. Vstup je
ZDARMA! Více na www.cerna-louka.cz
a fb @cerna.louka.ostrava.

PŘÍPRAVNÉ KURZY – NULTÉ ROČNÍKY – zahajujeme teď na podzim
v Praze, Brně a Ostravě. Přihlaste se co nejdříve na www.KamPoMaturite.cz.
Podrobnosti na str. 5.
KTERÉ ŠKOLY POŘÁDAJÍ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA PODZIM A V ZIMĚ?

Najděte termín na www.VysokeSkoly.com
/kalendar-akci-1/ nebo na str. 17.

Stáhněte si profi práce na
Seminarky.cz. 99 % zcela
zdarma! https://bit.ly/2I4XCC5

NOVÉ UČEBNICE V NAŠEM E-SHOPU

■ Maturita s nadhledem – Angličtina (Fraus) ■ Psychologie pro
studenty pedagogických oborů (Grada) ■ Přehled středoškolské

fyziky (Prometheus)

CO VÁS ČEKÁ NA PODZIM A V ZIMĚ
ŘÍJEN
Zahájení přípravných
kurzů k přijímačkám
na VŠ, více informací
str. 5

TIP!

LISTOPAD
Podání přihlášek
do uměleckých oborů
Dny otevřených dveří
mnoha VŠ, termíny
uvádíme na str. 17

PROSINEC
1. 12. termín podání
přihlášek k jarnímu
běhu státní maturity
7. 12. – 1. termín
NSZ SCIO

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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Jak se dostat na VŠ?
Jak můžete zjistit na str. 6, není důležité se na vysokou jen dostat, ale také úspěšně projít
první ročník. V kurzu si upevníte učební návyky, pomůže vám při přípravě na maturitu
i přijímačky, a prověří vaši motivaci.
NULTÉ ROČNÍKY – CELOROČNÍ KURZY
Praha, Brno, Ostrava – sobota nebo středa / Od října 2019 do dubna / května 2020

LÉKAŘSKÉ FAKULTY

PSYCHOLOGIE

ŽURNALISTIKA

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.KamPoMaturite.cz.

PRÁVO

PRAKTICKÝ KURZ

APLIKOVANÁ
PSYCHOLOGIE

SAMOSTATNÉ MODULY
Modul
POLICEJNÍ AKADEMIE

Modul
OSP

Modul
FYZIKA

Modul
MATEMATIKA

Modul
CHEMIE

Modul
BIOLOGIE

Moduly
OSP + TSP

Modul
ZSV

TIP!

Nultý ročník probíhá od podzimu do jara, moduly trvají kratší dobu, ve VIP balíčku
najdete kromě kurzu i učebnice s velkou slevou a bonusy.

6 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Jak vybrat vysokou školu
(a přežít první rok)?

Existuje přímá úměra – čím vyšší úsilí musíte vyvinout, než se na školu dostanete, tím vyšší
máte šanci, že úspěšně zvládnete první ročník. Abyste zbytečně nemarnili čas a neplatili
za prodlužování studia (jednotlivé doby studia se sčítají, zvlášť pro bakalářské i navazující
studium), dejte si práci s tímto dotazníkem:
■ Víte, jaký je studijní plán vašeho
zvoleného oboru? Povinné předměty, skladbu předmětů i kreditů můžete najít na webu fakult.
Opravdu jste nepřehlédli čtyři
semestry matematiky, případně další
zádrhele?
■ Umíte se učit? Průběžně? Máte
motivaci? Myslíte si, že vaše znalosti
a výsledky budou stačit nejen na
přijímačky, ale i na další studium?
■ Připravujete se na přijímací zkoušky? Pokud jste přihlášeni do přípravného kurzu, chodíte pravidelně
a je pravděpodobné, že jej úspěšně
zakončíte? Jestliže vám dělá potíže
i kurz, jak myslíte, že se „dokopete“
v průběhu semestru?

TIP!

■ Jste si jisti, že je daný obor pro vás
to pravé? Bude vás bavit i později?
Ujasnili jste si, zda by se vám nevyplatila spíš VOŠka nebo pomaturitní
studium jazyků?
Ruku na srdce, kolikrát jste odpověděli „ne“? Abyste se po prvním
semestru neocitli na listině ohrožených studentů, nabízí školy mnoho
podpůrných prostředků, které jsou
pro studenty obvykle zdarma.
■ ADAPTAČNÍ KURZY – a to nejen
pro seznámení s ostatními studenty
prvních ročníků. Často se tu dozvíte
hodně o systému studia, intenzivních, vyrovnávacích kurzech a repe-

titoriích, které škola nabízí. Případně
jsou rovnou součástí adaptačního
kurzu, přípravného týdne atd.
■ PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ – na
mnoha školách už není zápočet pouze za docházku, ale musíte prokázat,
že na přednáškách a cvičeních jen
nesledujete filmy, případně je neprospíte. Neberte to jako buzeraci, je
to pro vaše dobro :)
■ AMBASADOŘI, PEER MENTORING, BUDDY SYSTÉM – seznámit
se studiem a jeho úskalími vás mohou také starší kolegové – studenti
vyšších ročníků.
■ STUDIJNÍ PORADCI, STUDIJNÍ
OPORY, PEDAGOGIČTÍ GESTOŘI,

Termíny dnů otevřených dveří VŠ, přihlášek a přijímaček najdete na
www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1
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INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE –
školy se vám budou snažit pomoci.
Je dobré o těchto možnostech vědět, a využít je dřív, než se vám učivo
moc nahromadí.
■ PORADENSKÁ CENTRA – pomohou vám s kariérním poradenstvím,
ale i osobními problémy – ať už se
týkají vaší rodiny, sociální situace
nebo zvládání stresu před zkouškou.
■ MOTIVACE – za učení, vynikající
výsledky, studentské projekty či nejlepší práce můžete být odměněni.
Školy nabízí prospěchová stipendia,
mimořádná a účelová stipendia,
podpoří vaši vědeckou nebo sportovní činnost nebo zahraniční stáže.
Pokud spadáte do příslušné skupiny,
můžete zažádat také o ubytovací
nebo sociální stipendium.

CO SI ZJISTIT PŘED
PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY
■ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A DALŠÍ AKCE ŠKOL. Podzimní
termíny uvádíme na str. 17, další
najdete na www.VysokeSkoly.com/
kalendar-akci-1/.
■ DEADLINE PRO PODÁNÍ
PŘIHLÁŠKY. Na uměleckých
oborech se podávají obvykle do

konce listopadu, veřejné VŠ přijímají
přihlášky do konce února, v mnoha
případech ale až v březnu a v dubnu.
U soukromých škol máte obvykle
čas až do podzimu. Termíny opět
hledejte v kalendáři akcí na
VysokeSkoly.com.
■ Z ČEHO JSOU PŘIJÍMAČKY – CO
MŮŽETE ČEKAT U PŘIJÍMAČEK?
Vycházíme z podmínek pro přijetí
v roce 2019, doporučujeme ověřit
podmínky pro rok 2020, které školy
vypíší obvykle v listopadu. Stáhněte
si také naše návody – e-booky
zdarma na www.KamPoMaturite.
cz/e-booky.
Medicína, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární
a farmaceutické obory - testy
z biologie, chemie, fyziky
Psychologie - obvykle více kol, test
oborových znalostí, všeobecného
přehledu, orientace ve společenských vědách, někde znalosti
biologie. Druhé kolo pohovor nad
nastudovanou literaturou, motivace,
předpoklady pro práci psychologa
Policejní akademie – ZSV a Cizí
jazyk NSZ Scio

Právo – testy předpokladů ke studiu
Ekonomie – nejčastěji test z matematiky a jazyka, případně test
předpokladů ke studiu
Společenské vědy, pedagogické
fakulty – testy předpokladů ke studiu, společenskovědní přehled, případně talentová/praktická zkouška

CO SI SEHNAT, IDEÁLNĚ
UŽ NA PODZIM
■ PŘÍPRAVNÉ KURZY. V kurzu se
seznámíte s obsahem přijímacích
zkoušek a také se stylem výuky,
který je běžný na vysokých školách.
Kromě toho zjistíte, zda jste dostatečně motivováni. Lektoři vám
doporučí vhodné učebnice pro přípravu. Přehled našich kurzů najdete
na str. 5.
■ ONLINE MATERIÁLY. Testy seženete na www.VysokeSkoly.com/
testy a www.KamPoMaturite.cz/
prijimaci-testy-vs-online.
■ UČEBNICE K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM. Víte, z čeho se učit?
Knihy, skripta a učebnice pro přípravu vám doporučíme na str. 16.

›› 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

TIP!

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

8 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Maturita
není věda.
Maturita je
první velký
projekt
v životě.
MATURANT Zápisník
a diář v jednom, navržený
speciálně pro maturanty

Maturitní rok

Čeká vás poslední rok na střední – a bude pořádně našlapaný.
Maturity, ples, poslední zvonění, přijímačky…
Už jste se rozhodli, co budete dělat po škole? Ne?
Přinášíme vám několik tipů, jak nejlépe využít maturitní rok:
V září se pomalu vzpamatováváte
z prázdninové pohodičky a připadá
vám, že do maturity je daleko.
Využijte čas a pokud ještě nevíte,
nechte se inspirovat infografikou
Jak si vybrat VŠ na str. 7 zářijového
čísla 2018 (ke stažení na webu
KamPoMaturite.cz/casopis).

srovnávacích zkoušek, pak vězte, že
první termín je už 7. prosince. Jestli
na ně nechcete jít na blind, nějaká
příprava bude nutná – a je radno
začít s ní dřív, než se na vás navalí
maturity. I na OSP se ale můžete
připravit v kurzu – nebojte, nejste na
to sami!

Začátek školního roku je ten
správný čas zjistit si na str. 17 dny
otevřených dveří škol, o kterých
uvažujete.

Jakmile se rozhodnete pro VŠ / VOŠ,
pečlivě si zjistěte do kdy podat
přihlášku a jaké požadavky mají
k přijímačkám. Některé školy
nabízejí i seznamy doporučené
literatury nebo testy z loňska ke
stažení – není to ovšem pravidlem.
Pokud je ta možnost, určitě je
využijte. Učebnice k přijímačkám
pohromadě najdete na
KamPoMaturite.cz.

Tiká vám totiž budík – už v říjnu
začínají přípravné kurzy na
nejžádanější obory – najdete je
např. na str. 5. Víc o jednotlivých
školách si můžete najít na
VysokeSkoly.com.
Nevíte, jak se nejlépe připravit
k přijímačkám? Stáhněte si ebook
zdarma na KamPoMaturite.cz/
ebooky.
Pokud zjistíte, že vaše vysněná
škola vyžaduje složení Národních

TIP!

Otestovat se můžete i na
vysokeskoly.com/testy,
testy z minulých let najdete
i na KamPoMaturite.cz/
prijimaci-testy-vs-online/.

Časopis si můžete zdarma stáhnout a prolistovat na
www.Casopis.KamPoMaturite.cz

■ 5 měsíců přípravy
■ plánujte krok za
krokem ■ pojmenujte své
cíle ■ vytvořte si akční
plán ■ každý týden mějte
přehled, co je třeba udělat
■ odměňujte se
■ důležité poznámky na
jednom místě ■ notes vám
pomůže vyřešit kolik otázek,
jaká témata, který den
■ sledujte svůj posun
a stíhejte bez stresu

Sleva 10 %
s kódem AE080 na

www.KamPoMaturite.cz

www.Seminarky.cz
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Studentka VŠE:
Matematika a statistika se dají
bez problémů zvládnout
Proč jste si vybrala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) a Fakultu mezinárodních vztahů
(FMV)?
Původně jsem měla vybraný úplně jiný obor na jiné vysoké
škole, ale potom mi došlo, že z VŠE budu mít mnohem
větší možnosti uplatnění. Konkrétně jsem si vybrala obor
cestovní ruch.
Jak jste se připravovala na přijímací zkoušky, proběhla
nějaká extra příprava?
Na přijímací zkoušky na VŠE jsem bohužel neměla moc
času, protože jsem se připravovala zároveň na přijímačky
na jinou školu (kterou zmiňuji v první otázce). Měla jsem ale
velké štěstí a přijímačky na VŠE se mi povedly a byla jsem
přijata, za což jsem teď moc ráda. Určitě ale doporučuji se
na přijímačky systematicky připravovat.
Jak jste se o VŠE či FMV dozvěděla?
Věděla jsem o této škole dlouho, jelikož pocházím z Prahy.
Blíže jsem se o ní dozvěděla na veletrzích, kde se prezentují vysoké školy, a z letáčků. Škola se mi líbila díky široké
nabídce zajímavých oborů.
Jaký pro vás byl přechod ze střední školy na vysokou,
zorientovala jste se rychle?
Na VŠE jsem šla sama, nikoho jsem neznala. Ale i přesto
jsem se zorientovala hodně rychle a rychle jsem si našla
kamarády. Přechod byl hlavně o tom, zvyknout si na úplně
jiný systém, který mi ale vyhovuje více než systém na
střední škole. Jediný menší problém byl pochopit kreditní
systém, ale není to nic složitého.
Bylo něco, co vás v prváku na VŠE překvapilo?
Překvapilo mě, jak moc je systém odlišný od střední školy.
Rozvrh si tvoříme sami. To je obrovská výhoda oproti
střední škole. Škola se vejde klidně do tří dnů, takže je čas
i na brigády nebo volnočasové aktivity.
Jaké přednášky vás nejvíc baví a proč?
Nejvíce mě baví přednášky z mého oboru, ty jsou nejzajímavější. Hodně mě bavil například předmět udržitelný
rozvoj. Ale i ostatní předměty jsou zajímavé, například
finance nebo mikroekonomie. Dokonce mě nakonec bavila
i matematika a statistika.
Čím byste chtěla v budoucnu být?
To ještě nemám úplně rozmyšlené, ale věřím, že na to
přijdu během studia. Už teď se nám ukazuje spousta
možností, a tak si určitě něco v budoucnu vyberu.
Setkala jste se při nástupu na VŠE s nějakým tvrzením,
které se později ukázalo být mýtem?
Asi s tím, že některé předměty jsou hodně složité, například
matematika nebo statistika. Pravda je, že se dají bez problémů zvládnout, pokud se jim člověk trochu věnuje.

TIP!

VŠE má přes 13 tisíc studentů, jak vám vyhovuje
atmosféra a vztahy na tak velké škole?
Vztahy jsou dobré. Připadá mi, že na škole neexistuje žádná
rivalita a všichni si navzájem pomáhají. Ačkoliv nemáme
žádné kruhy jako na ostatních vysokých školách, i tak se
vídáme s lidmi z našeho oboru na spoustě předmětů, a tak
není problém si ihned najít kamarády.
Kde v Praze bydlíte? Pokud na koleji nebo v privátním
bytě, jak složité bylo kolej nebo byt získat?
Bydlím u rodičů kousek za Prahou. Do školy dojíždím kolem
45 minut, a tak by kolej pro mě byla zbytečná. Ale moji
kamarádi, kteří bydlí na koleji, říkají, že kolej nebylo nijak
složité získat.
Co byste doporučila středoškolákům, kteří jsou před
rozhodnutím, na jakou vysokou školu podat přihlášku,
a váhají? Podle čeho by se měli rozhodnout, podle čeho
jste se rozhodovala vy?
Určitě je musí ten obor zajímat, musí je to bavit. A hodně
důležité je i uplatnění z daného oboru, protože by dle mého
názoru byla škoda vystudovat vysokou školu a potom mít
problém s hledáním vhodného zaměstnání.

Monika Matějková – studentka bakalářského studia na Vysoké škole
ekonomické v Praze

E-book Jak se dostat na ekonomické fakulty stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

10 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Speciál: technické obory

Technické obory:
proč a kam se přihlásit?
Váháte, zda si vybrat technický obor, případně kterou fakultu zvolit? Začneme tedy přímo
u zdroje. Oslovili jsme vedení fakult z celé republiky, jejich postřehy najdete v tomto článku.
Úplné znění rozhovorů uvádíme na https://www.kampomaturite.cz/co-se-do-casopisu-neveslo/.
Čím je Vaše fakulta výjimečná
oproti ostatním?

JD: Fakulta materiálově-technologická, VŠB
– Technická univerzita Ostrava, má 170 letou
tradici a svým zaměřením je jedinečná v České
republice. Fakulta nabízí perspektivní studijní
programy integrující technologie a inženýrství
spolu s ekonomickými a ekologickými aspekty.
Na fakultě se provádí kvalitní vědeckovýzkumná činnost s důrazem kladeným na
aplikovatelnost dosažených výsledků v praxi.
V minulých letech jsme na fakultě vybudovali
za téměř 900 mil. Kč ze strukturálních fondů
EU Regionální materiálově technologické
výzkumné centrum zaměřené na přípravu
vysoce čistých materiálů, speciálních slitin,
biomedicínských materiálů, vývoj materiálů
pro vysokoteplotní aplikace a energetiku
a další řešení materiálově technologických
problémů. Do vědeckých projektů tohoto
centra jsou zapojeni i studenti. Fakulta má
dlouholetou spolupráci se zahraničními
univerzitami, např. v Japonsku, Číně, Rusku
a státech EU.
VR: Fakulta aplikovaných věd je jednou
z mála fakult v České republice, jejíž součástí je
evropské centrum excelence, tedy výzkumné
centrum Nové technologie pro informační
společnost. Je tak fakultou moderního
evropského formátu, kde je výuka úzce
a přirozeně propojena s aktuálním výzkumem.
Od roku 2014 sídlí fakulta v nové, moderní
budově a její laboratoře jsou vybaveny
špičkovým moderním zařízením.

TIP!

IH: Výhodou Fakulty strojní VŠB-TUO je úzké
propojení s praxí. Spolupracujeme s řadou
průmyslových firem, což umožňuje studentům
pracovní stáže a praxe v prostředí podniků
pomocí Průmyslové rady FS, která sdružuje více
než 150 firem z regionu i mimo něj. Studenti
tak mohou aplikovat své znalosti v reálném
prostředí již v průběhu studia. Absolvent, který
pak vstupuje na trh práce, je mnohem lépe
připraven adaptovat se na nové podmínky
a orientovat se v pracovním procesu.
JK: Na naší fakultě získávají studenti široké
univerzitní vzdělání. K tomu patří rozhled
v celém oboru informatiky, fyziky nebo
matematiky, mezioborové souvislosti,
hluboké teoretické znalosti i praktické
dovednosti. Učíme širší souvislosti, učíme,
jak řešit nové a neznámé problémy. Jsou
to právě tyto znalosti a zkušenosti, které
je těžké získat mimo rámec několikaletého
soustavného studia. Díky tomuto pojetí
vzdělání z Matfyzu nezastará, absolventi
naopak nové technologie vyvíjejí, a podílejí
se tak na formování budoucnosti.
MV: Fakulta strojní ČVUT nabízí nejširší
spektrum oborů oproti ostatním fakultám.
Student si volí svůj obor až po třech letech.
Fakulta má výzkumná centra v mnoha
oborech, kde studenti mohou záhy pracovat
na výzkumu, vývoji a inovacích. Máme
širokou vazbu na průmyslové podniky
a v okolí Prahy je mnoho vývojových center
nadnárodních společností.

IJ: Kromě dobrého zvuku fakulty
v náš prospěch hovoří také skvělé
a unikátní technické vybavení – jsme
jedna z mála fakult na světě s vlastním
fúzním tokamakem i štěpným jaderným
reaktorem a připravujeme druhý
štěpný reaktor. O laserech, chemických
a nanotechnologických laboratořích či
dozimetrických pracovištích ani mluvit
nemusím. Máme také třeba vlastní počítačové
systémy pro vysoce výkonné výpočty či
nové praktikum pro kvantové technologie,
o kterých se mluví čím dál více. Velmi úzce
spolupracujeme s celou řadou předních
zahraničních institucí, jako je třeba CERN,
BNL, ITER a další, a naši studenti intenzivně
využívají příležitosti na tato místa vyjíždět na
krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty
a podílet se na mezinárodních vědeckých
projektech, do kterých je fakulta zapojena.
Rozhodně také musím zdůraznit atmosféru
na naší fakultě. Tím, že jsme relativně malá
fakulta, tak se tu všichni dobře známe
a navzájem si pomáháme – skutečně si
troufám říct, že atmosféra je tu rodinná. Víme,
že studium u nás je – zejména zpočátku
– náročné, ale snažíme se studentům
maximálně pomoci, máme funkční systém
tutorů, kdy starší - pokročilí studenti pomáhají
těm mladším se složitější látkou.
PP: Studenti dostanou individuální přístup
a péči – na 1 učitele připadá zhruba jen 10
studentů. Silné výzkumné týmy zajišťují
přístup k nejmodernějšímu světovému

Úplnou verzi rozhovorů najdete na www.KamPoMaturite.cz
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know-how. Každý měsíc zaznamenáme
nějaký nadnárodní úspěch FEL: Naše grafické
algoritmy v Adobe či Walt Disney; úspěchy
při diagnostice Parkinsonovy choroby; výhry
v náročných soutěžích autonomních robotů
a dronů; drtivá porážka konkurenčních
studentských týmů z věhlasných univerzit
(MIT, …) na závodech elektrických formulí
v Americe; za poslední dva roky za účasti
studentů a zaměstnanců FEL byly vypuštěny
2 nanosatelity, které na oběžné dráze stále
fungují, spolu s MFF UK a kolegy z Kanady
jsme se podíleli na softwarovém řešení, které
obehraje profesionální hráče pokeru, …

Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl
splňovat?

JK: Není možné přesně vymezit „ideálního
uchazeče“, každý člověk je přeci autonomní
osobnost. Rád bych také vyvrátil obecný
předsudek, že Matfyz může vystudovat jen
specificky zaměřený člověk. Mezi našimi
studenty je mnoho lidí velmi širokých zájmů,
baví je třeba hudba, zajímají se o výtvarné
umění nebo píší knihy. Společný je jim
nejspíš způsob uvažování, kritické a přitom
obrazné myšlení, bohatá fantazie. A k tomu
patří nepochybně také vytrvalost a ochota
zdolávat nesnadné překážky. Řekl bych, že
všichni matfyzáci se dokáží radovat z vítězství,
a zvláště z těch nesnadných.
PP: Nejšťastnější jsme, když má student
motivaci a zájem o věc. Kladný vztah
k matematice, fyzice a přírodovědně-

prof. Ing. Jana
Dobrovská, CSc.,
děkanka Fakulty
materiálovětechnologické
VŠB-TUO (JD)

TIP!

doc. Dr. Ing. Vlasta
Radová, děkanka
Fakulty aplikovaných
věd ZČU
(VR)

technickým oborům je dobrým
předpokladem pro úspěšnost ve studiu.
Schopnost programovat je výhodou, ale
i při vstupní neznalosti nového studenta
programovat naučíme. Vedle angličtiny je totiž
„programování“ dalším jazykem technika.
IH: Předpokladem pro úspěšné zvládnutí
studia na naší fakultě je dobrá úroveň
znalostí ze střední školy, zejména
v matematice, a také osobní vlastnosti,
jako je píle, zodpovědnost a pracovitost.
Každý student je jiný, má své silné i slabší
stránky. Důležité je, aby našel tu oblast
studia, která ho bude bavit a ve které se
bude dále rozvíjet. Někdo je na velmi dobré
teoretické úrovni, jiný zase v praktických
dovednostech a schopnostech. Proto také
studentům nabízíme velký výběr programů
a specializací.
MV: Měl by mít zájem o techniku, vykonat
maturitu z matematiky, na střední škole
absolvovat fyziku. Dobrá je i zkušenost
s vlastní aktivitou s iniciativou, jako je
Středoškolská odborná činnost, středoškolské
olympiády, různé soutěže nebo kroužky třeba
pro stavbu robotů, aby si uchazeč zkusil svoji
tvořivost, fantazii, soustředění, vytrvalost aj.
IJ: Především musí mít zájem. To ostatní
už zvládne, případně mu s tím pomůžeme.
V prvních dvou letech probírají studenti
různých oborů většinou velmi podobný
matematicko-fyzikální základ. I díky tomu

prof. Ing. Michael
Valášek, DrSc.,
děkan Fakulty
strojní ČVUT
(MV)

prof. Ing. Ivo
Hlavatý, Ph.D.,
děkan Fakulty
strojní VŠB-TUO
(IH)

si v tomto období mohou snadno změnit
zaměření, pokud třeba zjistí, že je táhne něco
trochu jiného, než na co se původně přihlásili.
Poté už se obory začínají více specializovat.
Studenty vybízíme k práci s moderní
technikou v rámci praktik nebo přípravy
závěrečných prací, kdy je zapojujeme do
našich vědeckých týmů. Studenti potřebují
nejen dobré základy v teorii, ale také je musí
umět aplikovat. Neustále sledujeme trendy
v oborech, kam naši studenti míří, a výuku
tomu přizpůsobujeme. Nyní například
připravujeme komplexní nové studijní
programy zaměřené na vyřazování jaderných
zařízení, aplikovanou matematiku či kvantové
technologie.
VR: Ideální uchazeč pro naši fakultu je takový,
který nechce jen absolvovat libovolnou
vysokou školu s minimální námahou a odnést
si diplom, ale má skutečný zájem studovat
a rozvíjet se. Máme zájem o uchazeče, kteří se
opravdu zajímají o obory, které naše fakulta
nabízí.
JD: Uchazeč na Fakultu materiálovětechnologickou, VŠB – Technická univerzita
Ostrava, by měl mít solidní přírodovědný
základ, stejně jako uchazeči na jiné technické
fakulty. Tedy středoškolské znalosti
matematiky, fyziky a v případě chemicky
zaměřených programů i chemie. Uchazeč
by měl mít zájem o studium, chuť dovědět
se něco nového, být zdravě ambiciózní,
cílevědomý a vědět proč studuje.

prof. Ing. Igor Jex,
DrSc., děkan
Fakulty jaderné
a fyzikálně
inženýrské ČVUT
(IJ)

prof. Mgr. Petr Páta,
Ph.D., děkan Fakulty
elektrotechnické
ČVUT
(PP)

prof. RNDr. Jan
Kratochvíl, CSc.,
děkan Matematickofyzikální fakulty UK
(JK)

Šance na přijetí, nezaměstnanost absolventů nebo školné u soukromých škol
můžete porovnat na www.VysokeSkoly.com/porovnani
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24 škol veřejných a státních, 8 škol soukromých, přes
80 fakult, 360 programů a oborů bakalářského studia,
přes 30 tisíc přihlášených* a téměř 25 tisíc přijatých,
nejvyšší šance na přijetí 100 %, nejnižší 50,2 %
V tomto čísle najdete prezentace 25 technicky zaměřených škol a fakult (11 textových prezentací
označených symbolem
, 14 prezentací plošných).

IT 100 programů a oborů, přes 30 škol a fakult, 6,5 tisíc přihlášených a 4 tisíce přijatých na 6 IT fakult (ČVUT,
MU, UHK, UTB, VŠE, VUT BR)

ČZU FŽP (Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí), PEF (Systémové inženýrství, Informatika), ČVUT
FIT, JČU EF (Ekonomická informatika), PŘF (Bioinformatika, Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika), MU FI, ESF (Podniková
informatika), PDF (Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání), MENDELU PEF (Ekonomická informatika), OSU PDF
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání), PŘF (Aplikovaná informatika, Informatika), SLU FPF (Aplikovaná
informatika, Informatika), TUL EF (Manažerská informatika), FMIMS (Informační technologie – více specializací), FPHP (Informatika se
zaměřením na vzdělávání), UHK FF (Počítačová podpora v archivnictví), PŘF (Informatika se zaměřením na vzdělávání), FIM, UJEP PŘF
(Informatika, Informační systémy, Aplikované počítačové modelování), UK MFF (Matematické modelování, Informatika, Informatika se
zaměřením na vzdělávání, Matematika pro informační technologie), PDF (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání), UPCE FE,
UPOL PDF (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání), PŘF (Aplikovaná informatika, Informatika, Přístrojová a počítačová fyzika,
Informatika pro vzdělávání), UPCE FES (Aplikovaná informatika), UTB FAI, VŠB-TUO EF (Informatika v ekonomice), FEI, VŠE FIS (Aplikovaná
informatika, Informační média a služby), VUTBR FIT, FP (Manažerská informatika), ZČU FEK (Informační management). Soukromé: VŠFS
(Aplikovaná informatika), MVŠO (Systémové inženýrství a informatika), UC (IT, Management ICT projektů), VŠRR a BI - AMBIS, a.s.
(Ekonomika a management podniku, specializace IT management)
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

FIT ČVUT

www.fit.cvut.cz

Test matematika

53,00%

50,00%

FI MU

www.fi.muni.cz

TSP

53,60%

42,00%

FMIMS TUL

www.fm.tul.cz

Test matematika a informatika, N matematika
a fyzika nebo chemie

80,60%

44,85%

FIM UHK

www.uhk.cz

AI, IM test matematika

67,10%

36,61%

MFF UK

www.mff.cuni.cz

Test předpokladů ke studiu (logické myšlení,
přesnost vyjadřování, středoškolská matematika)

72,20%

44,50%

FAI UTB

www.fai.utb.cz

Bez PZ

73,20%

39,00%

FIT VUT BR

www.fit.vutbr.cz

Min. percentil 10 v testu OSP, MAT nebo VŠP NSZ
SCIO

50,20%

32,17%

Stavebnictví, architektura 30 programů a oborů, 13 škol a fakult, 242,6 tisíc přihlášených a 2,2 tisíc
přijatých na 3 stavební fakulty (ČVUT, VŠB-TUO, VUT BR)
AVU (Architektonická tvorba), ČVUT FA, FSTAV, MENDELU ZF (Krajinářská architektura), TUL FUA (Architektura), VŠB-TUO FSTAV, VŠTE ČB
(Pozemní stavby, Konstrukce staveb), VŠUP (Architektonická tvorba), VUTBR FA, FSTAV. Soukromé: ARCHIP (Architecture - EN)
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

FSTAV ČVUT

www.fsv.cvut.cz

Test matematika (mimo program AS)

74,60%

38,00%

FSTAV VŠB-TUO

www.fast.vsb.cz

Bez PZ

79,30%

48,12%

FSTAV VUT BR

www.fce.vutbr.cz

Test fyzika, matematika (mimo program APS)

97,20%

37,30%

TIP!

Na které vysoké školy se dostanete bez přijímaček? Čtěte na https://bit.ly/2GdjsYo
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Ilustrace: Freepik.com

Elektro 20 programů a oborů, 5 škol a fakult, 3,5 tisíce přihlášených a 2,6 tisíc přijatých na 5 elektrotechnických fakult (ČVUT, UPCE, VŠB-TUO, VUT BR, ZČU)
ČVUT FEL, UPCE FEI, VŠB-TUO FEI, VUTBR FEKT, ZČU FEL
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

FEL ČVUT

www.fel.cvut.cz

Test matematika

70,70%

27,82%

FEI UPCE

www.upce.cz/fei

Bez PZ

75,00%

55,20%

FEI VŠB-TUO

www.fei.vsb.cz

Test matematika

74,10%

42,32%

FEKT VUT BR

www.feec.vutbr.cz

Test matematika, fyzika nebo matematika a základy
informatiky (mimo BTBIO-A, AJEI-H a BPC-AUD)

73,50%

36,10%

FEL ZČU

www.fel.zcu.cz

Bez PZ

89,10%

48,60%

Strojní inženýrství Přes 30 programů a oborů, 4,2 tis. přihlášených a 3,5 tisíc přijatých na 6 strojních
fakult (ČVUT, TUL, UJEP, VŠB-TUO, VUT BR, ZČU)

ČVUT FS, TUL FMIMS, FS, UJEP FSI, VŠB-TUO FS, VŠTE ČB (Strojírenství), VUTBR FSI, ZČU FS
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

FS ČVUT

www.fs.cvut.cz

Test matematika

78,70%

30,00%

FS TUL

www.fs.tul.cz

Bez PZ

100,00%

68,67%

FSI UJEP

www.fsi.ujep.cz

Bez PZ

82,00%

77,71%

FS VŠB-TUO

www.fs.vsb.cz

Test matematika

80,00%

42,74%

FSI VUT BR

www.fme.vutbr.cz

Test matematika a fyzika

80,40%

29,31%

FS ZČU

www.fst.zcu.cz

Bez PZ

85,30%

47,07%

Doprava, logistika 10 škol a fakult, přes 20 oborů, téměř 2 tis. přihlášených a přes 1,5 tis. přijatých na 3
dopravní fakulty (ČVUT, UPCE, UTB)
ČVUT FD, ČZU TF (Silniční a městská automobilová doprava), JČU ZF (Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby), UPCE
DFJP, UTB FLKŘ, VŠTE ČB (Technologie dopravy a přepravy). Soukromé: ŠAVŠ (Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality),
VŠL (Logistika CR, Logistika, Logistika služeb, Dopravní logistika), VŠO (Letový provoz), VŠRR a BI - AMBIS, a.s. (Ekonomika a management
podniku, specializace Logistika a management výroby)
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

FD ČVUT

www.fd.cvut.cz

Uchazeči se státní maturitou bez PZ (mimo
obor PP)

83,80%

49,00%

DFJP UPCE

www.dfjp.cz

Bez PZ

82,50%

66,90%

FLKŘ UTB

www.flkr.utb.cz

Bez PZ (mimo obor ŘER)

76,40%

49,00%

Biomedicínské inženýrství, zdravotnická technika 17 programů a oborů, 10 škol a fakult,
přes 600 přihlášených a 400 přijatých na FMBI ČVUT

ČVUT FBMI, JČU PŘF (Biomedicínská laboratorní technika), MU LF (Optika a optometrie, Ortoptika), PŘF (Biochemie, specializace
Bioinformatika), MENDELU AF (Molekulární biologie a biotechnologie), TUL FZS (Biomedicínská technika), UK FTVS (Ortotik – protetik), UK
PŘF (Bioinformatika), UPOL PŘF (Optika a optoelektronika, Optometrie, Digitální a přístrojová optika, Biotechnologie a genové inženýrství),
VŠB-TUO FEI (Biomedicínský technik), VŠCHT FCHT (Chemie biomateriálů pro medicínské využití)

FBMI ČVUT

TIP!

www.fbmi.cvut.cz

Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

Test biologie a fyzika (mimo obor ZL)

64,30%

43,00%

Hledáte brigádu? Najděte tu pravou na www.Seminarky.cz/brigady

14 kam po maturitě

www.kampomaturite.cz

Speciál: technické obory
Ostatní
ČZU TF, ČVUT FJFI, MU PŘF (Fyzika – nanotechnologie), MENDELU AF (Provoz techniky), ICV (Technické znalectví a pojišťovnictví),
LDF, ZF (Zpracovatelské technologie a kvalita potravin), TUL FPHP, FT, UJEP FUD (Design), PŘF (Aplikované nanotechnologie), UK PŘF
(Geotechnologie), UNOB FVT, UPOL PDF (Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku), PŘF (Geoinformatika a geografie,
Nanotechnologie), UPCE FCHT, UTB FME (Řízení výroby a kvality), FT, VŠB-TUO FBI, FMT, HGF, univerzitní studijní programy, VŠCHT FTOP,
FCHT, FCHI, FPBT, VŠPJ, VŠTE ČB, VUTBR FCH, FVU (Design), ZČU FAV
Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

TF ČZU

www.tf.czu.cz

Test matematika a fyzika (mimo obor OPT)

96,00%

58,00%

FJFI ČVUT

www.fjfi.cvut.cz

Uchazeči Děčín bez PZ, jinak test matematika

79,30%

59,00%

FT TUL

www.ft.tul.cz

Bez PZ (mimo obor TON)

98,80%

46,70%

FCHT UPCE

www.upce.cz/fcht

Bez PZ

100,00%

46,70%

FT UTB

www.ft.utb.cz

Bez PZ

77,60%

63,00%

FBI VŠB-TUO

www.fbi.vsb.cz

Test matematika

87,90%

43,05%

FMT VŠB-TUO

www.fmt.vsb.cz

Bez PZ

87,10%

63,44%

FCHT VŠCHT

www.vscht.cz/fcht

Bez PZ

74,20%

50,30%

FCHI VŠCHT

www.vscht.cz/fchi

Bez PZ (mimo program KRUD)

75,30%

46,20%

FPBT VŠCHT

www.vscht.cz/fpbt Bez PZ

74,30%

46,50%

FTOP VŠCHT

www.vscht.cz/ftop Bez PZ

70,10%

56,20%

VŠPJ

www.vspj.cz

ATPP, AI, PS bez PZ

98,50%

57,80%

VŠTE ČB

www.vstecb.cz

Bez PZ

99,50%

31,00%

FAV ZČU

www.fav.zcu.cz

Uchazeči se státní maturitou bez PZ

92,50%

28,98%

Přijímací zkoušky**

Šance na
přijetí*

Studijní neúspěšnost 1. ročníku
bakalářského studia (prezenční studium)***

Soukromé školy s technickými programy/obory
MVŠO

www.mvso.cz

Bez PZ

67,80%

28,90%

ŠAVŠ

www.savs.cz

Bez PZ

100,00%

16,60%

UC

www.
unicorncollege.cz

Pohovor - motivace, úroveň AJ, základní
orientace v oboru

98,90%

45,70%

VŠFS

www.vsfs.cz

Pohovor, dobrovolné písemné testy z cizího jazyka

100,00%

20,30%

Zdroje: Šance na přijetí: https://dsia.msmt.cz//vysluch18.html počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR, pro výběr technických fakult, pro všechny fakulty uvádíme na www.VysokeSkoly.com.
Přijímací zkoušky: čerpáno z webových stránek škol a fakult, bakalářské a dlouhé magisterské obory pro rok 2019, doporučujeme ověřit podmínky pro rok 2020. Studijní neúspěšnost: Výroční zprávy o činnosti
ČVUT 2017 a FEL 2018, ČZU 2017, MU 2017, TUL 2017, UHK 2017, UJEP 2017, UK MFF 2017, UPCE 2017, UTB 2018, VŠB-TUO 2017, VŠCHT 2017, VŠPJ 2018, VŠTE ČB 2017, VUT v Brně 2018, ZČU v Plzni 2017, MVŠO
2018, ŠAVŠ 2017, UC 2017, VŠFS 2017. * Počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR, 2018 https://dsia.msmt.cz//vystupy.html. **Informace dle webových stránek fakult pro přijímací řízení 2019,
možnosti prominutí přijímacích zkoušek a bonifikací, doporučujeme ověřit podmínky pro 2020. ***Studijní neúspěšnost vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce a součtu
neúspěšných studií této kohorty v témže a následujícím roce.

JAKÝ HRUBÝ MĚSÍČNÍ
NÁSTUPNÍ PLAT
OČEKÁVÁTE V BUDOUCÍM
(ABSOLVENTSKÉM)
ZAMĚSTNÁNÍ?
7,3 % méně než 20 000 Kč
19,9 % 20–25 000 Kč
30,6 % 25–30 000 Kč
20,5 % 30–35 000 Kč
12,7 % 35–40 000 Kč
5 % 40–45 000 Kč
4 % více než 45 000 Kč
Zdroj: Almanach Top zaměstnavatelé 2018, ASA

TIP!

PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT
ABSOLVENTŮ (KČ)
FEL ČVUT
45 000 Kč
FSTAV VUT BR
22 183 Kč
FSI VUT BR
27 746 Kč
FEKT VUT BR
29 985 Kč
FIT VUT BR
34 907 Kč
FI MU		
46 256 Kč
FIM UHK		
23 419 Kč
Zdroj: Výsledky průzkumu mezi absolventy
VUT v Brně z let 2015-2016, Ukončení studia
na MU - ohlédnutí a perspektiva 2018,
Analýza uplatnění absolventů FIM UHK
(Poulová), VZOČ FEL ČVUT 2018.

JAKÝ PLAT MŮŽETE REÁLNĚ ČEKAT?
Programmer/Analyst (absolvent) 35–50 000, typicky 45 000 Kč
Systém Aministrator 50–80 000, typicky 60 000 Kč
Test Analyst 35–60 000, typicky 50 000 Kč
App Specialist – 2nd and 3rd line 60–80 000, typicky 70 000 Kč
SW Engineer C/C++/Embedded 40–90 000, typicky 70 000 Kč
Production/Manufacturing Engineer 34–55 000, typicky 40 000 Kč
R&D Designer/Developer (electro, mechanical) 36–70 000, typicky 50 000 Kč
Quality Engineer 33–54 000, typicky 42 000 Kč
Junior Project Manager – Development 40–70 000, typicky 50 000 Kč
Site Manager 35–60 000, typicky 45 000 Kč
CAD Designer 25–50 000, typicky 35 000 Kč
Property – Junior Agent 25–40 000, typicky 35 000 Kč
Základní měsíční mzdy v Kč, plný úvazek, juniorské pozice. Obsahuje data firem, které v roce 2017
poptávaly uchazeče, i od samotných uchazečů. Zdroj: Mzdový průzkum 2018, Hays.cz

Desítky přijímačkových testů z minulých let můžete vyzkoušet na
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online
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Test: MATEMATIKA

Otestujte se, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek. Jedná se o ukázkový test
z matematiky z přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů Fakulty
strojní ČVUT.
1. Zjednodušte výraz
F(x) = (6x2 – 5)2 – (4x2 – 7)2 – 2x2(2x
– 3)(2x + 3)
Ověřte si správnost dosazením
x = 1.
Řešení: F(x) = 12x4 + 14x2 – 24, F(1) = 2.
2. V množině reálných čísel řešte
nerovnici | 3x + 2 | ≤ 1
Řešení: x C– -1, - 1/3

<

>

3. Zjednodušte výraz
a2 – 2ab
(a2 – 4ab + 4b2) : 2
a + 2ab
Napište podmínky pro jeho platnost.
Řešení: a2 – 4b2; a ≠ 0, a ≠ 2b, a ≠ -2b
4. Určete výraz V, jestliže
ln V = –1 ln (1 + 2x) – 3 ln (x – 1)
2
Řešení: V = √1+2x
(x-1)3

TIP!

5. Najděte řešení rovnice
7x – 10
5
=7–
x–1
x+1
Řešení: x = 4
6. V množině reálných čísel řešte
rovnici √ 2x + 3 – x = 0
Řešení: x = 3 (x = - 1 nevyhovuje)
7. Najděte všechna řešení rovnice
2
33x+4 3x –2 = 1
Řešení: x = – 1, x = – 2
8. Určete všechna řešení rovnice
cos2 x – cos x = 0
Řešení: x = π/2 + k π, x = 2k π, k C– Z
9. Určete definiční obor D(f) funkce
x
f(x) = 2
√ x + 2x – 3
Řešení: D(f) = (-∞, -3) U (1, +∞)

10. Ve tvaru a + bi napište
komplexní číslo
z = (3 – 2i) – (2 – 5i)2
Řešení: z = 24 + 18i
11. Řešte soustavu rovnic
1–(x – 1) + 4y = 9
3
x – 1– (y + 1) = 3
3
Řešení: x = 4, y = 2
12. V aritmetické posloupnosti je
a2 = 2 a součet s6 = 39
Určete a1 a diferenci d.
Řešení: a1 = –1, d = 3

Další testy nejen k technickým
oborům můžete vyzkoušet
na www.KamPoMaturite.cz/
prijimaci-testy-vs-online

Vyzkoušejte testy k nejžádanějším oborům online na
www.VysokeSkoly.com/testy. Okamžité vyhodnocení do mailu.

Sleva na objednávky
Zadejte v košíku
do pole agenta kód

AE080
a získejte
slevu 10 %

NEJVĚTŠÍ E-SHOP S UČEBNICEMI K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM
Z čeho se budu učit na přijímačky

Z čeho se budu učit na maturitu
Dodělat texty

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

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.

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

2019–2020

Z ANGLICKÉHO
JAZYKA

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
WWW.DIDAKTIS.CZ

ISBN 978-80-7358-294-4

náhledy obálek po zakoupení
fotek

9 788073 582944

MATURITA

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:

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

ISBN 978-80-7358-307-1

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

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

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

2019–2020

2019–2020

2019–2020

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

MATURITA

MATURITA

MATURITA

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:

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.

Dodělat texty

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

•
•
•
•
•
•
•

Z ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY

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

Řešení úloh

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

K přípravě na státní maturitní zkoušku
můžete využít také tyto publikace:
Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně vás připravit
ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované
podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci
a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznete také užitečné tipy, rady a doporučení, které
vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého
jazyka a literatury uspět.
Publikaci Maturita 2018 z českého jazyka a literatury, jež navazuje na úspěšnou řadu
těchto titulů z minulých let, využijí jak žáci středních škol při domácí přípravě k maturitní
zkoušce, tak učitelé v hodinách češtiny. Popularitu si titul získal pro svou kvalitu,
komplexnost a přehlednost.
Publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury odpovídá nárokům katalogu
požadavků platného od školního roku 2017/2018 a obsahuje tyto části:
Příprava na didaktický test
Přípravné testové úlohy s nápovědou ke všem devíti oblastem definovaným v katalogu
Pět cvičných didaktických testů s bodovým hodnocením a odkazy na oblasti stanovené
v katalogu, díky nimž můžete zjistit, co konkrétně vám činí potíže
• Celkem více než 250 testových úloh
• Zohlednění seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí,
jež se mohou objevit v úlohách maturitního testu
• Záznamové archy k cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz

2019–2020

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
Řešení úloh

•
•

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

•
•
•
•

2019–2020

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

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:

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

ISBN 978-80-7358-308-8

2019–2020

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

MATURITA

MATURITA

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

•
•
•
•

9 788073 583088

MATURITA

Tipy a doporučení pro přípravu

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

2019–2020

2019–2020

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

•
•
•
•

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

MATURITA

MATURITA

Z MATEMATIKY

Publikace Maturita 2019–2020 z matematiky odpovídá nárokům Katalogu požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2015/2016
a obsahuje:
Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu

9 788073 583088

Maturita AJ, MAT, ČJ
(Didaktis)

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.

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.

9 788073 582944

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

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.

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

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

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

Oﬁciální průvodce přípravou na test
Základy společenských věd Scio na VŠ

aktualizované
vydání

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

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

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

www.Seminarky.cz

kam po maturitě 17

Dny otevřených dveří VŠ
VEŘEJNÉ VŠ
ZÁŘÍ 2019
Open Day Masarykovy univerzity www.muni.cz

13. 9.
ŘÍJEN 2019
19. 10.

Divadelní fakulta AMU www.damu.cz

24. 10.

Fakulta informatiky MU (další termín 16. 12.) www.fi.muni.cz

25. 10.

Fakulta výtvarných umění VUTBR www.ffa.vutbr.cz

LISTOPAD 2019
2. 11.

Divadelní fakulta JAMU difa.jamu.cz

6. 11.

Fakulta umění a designu UJEP www.fud.ujep.cz

7. 11.

Fakulta architektury ČVUT www.fa.cvut.cz

8. 11.

Fakulta multimediálních komunikací UTB www.fmk.utb.cz

9. 11.

Fakulta stavební VUTBR www.fce.vutbr.cz, Fakulta strojní ČVUT www.fs.cvut.cz,
Fakulta vojenského leadershipu UNOB www.unob.cz/fvl, Fakulta vojenských technologií UNOB www.unob.cz/fvt

12. 11.

Akademický den Ostravské univerzity www.osu.cz, Hudební a taneční fakulta AMU www.hamu.cz

15. 11.

Fakulta elektrotechnická ČVUT www.fel.cvut.cz

15. - 16. 11.

Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz

21. 11.

Matematicko-fyzikální fakulta UK www.mff.cuni.cz

22. 11.

Česká zemědělská univerzita v Praze všechny fakulty www.czu.cz, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT www.fbmi.cvut.cz,
Fakulta chemická VUTBR www.fch.vut.cz

22. - 23. 11.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze všechny fakulty www.vscht.cz

23. 11.

Informační den Univerzity Karlovy www.cuni.cz, Technická univerzita v Liberci celouniverzitní den otevřených dveří www.tul.cz

25. 11.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

26. 11.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR (další termín 13. 12.) www.feec.vutbr.cz, Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská ČVUT (Praha) www.fjfi.cvut.cz

27. 11.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT www.muvs.cvut.cz, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK www.faf.cuni.cz

PROSINEC 2019
5. 12.

Univerzita obrany všechny fakulty www.unob.cz, Pedagogická fakulta UK www.pedf.cuni.cz

6. 12.

Univerzita Palackého v Olomouci všechny fakulty www.upol.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU www.ldf.mendelu.cz,
Fakulta strojního inženýrství VUTBR www.fme.vutbr.cz

7. 12.

Fakulta informačních technologií ČVUT www.fit.cvut.cz, Fakulta zdravotnických studií UPCE www.upce.cz/fzs

17. 12.

Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE všechny fakulty www.vse.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. V minulém roce konaly v tomto období dny otevřených dveří také následující fakulty, kde jsme k datu přípravy článku
(srpen 2019) data nedohledali na webových stránkách: AVU, FD ČVUT, katedra zpěvu HF JAMU, FRRMS a PEF MENDELU, MÚ SLU, FIT VUTBR, FDULS a FZS ZČU

SOUKROMÉ VŠ
2. 9.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termín 16. 9.) www.mup.cz

3. 9.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (Znojmo, Praha 4. 9.) www.svse.cz, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
www.vskk.cz, Prague College s.r.o. (další termíny 15. a 17. 10., 2. 11.) www.praguecollege.cz

4. 9.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha, další termín 2. 10., Český Krumlov 5. 9., 3. 10.) www.cevroinstitut.cz, NEWTON College, a.s. (Praha, Brno
5. 9.) www.newtoncollege.cz, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (další termín 25. 9.) www.ujak.cz, Vysoká škola
obchodní v Praze, o.p.s. (další termín 18. 9.) www.vso.cz, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (další termín 18. 9.) www.vspp.cz

5. 9.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. www.palestra.cz, Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz,
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termíny 24. 10., 21. 11., 3. a 12. 12.) www.vsh.cz

10. 9.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

11. 9.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

12. 9.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz, University of New York in Prague, s.r.o. (další termín 17. 10., 14. 11.) www.unyp.cz

13. 9.

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

5. 11.

Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz

18. 11.

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

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit. Uvádíme pouze data, která jsme získali na webu škol (srpen 2019), některé školy vypisují termíny i několikrát do měsíce,
případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě.

TIP!

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

18 veřejné vysoké školy
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VysokeSkoly.com

Kam po
maturitě:

na veřejnou
vysokou
školu
Podívejte se na přehled akcí, které
veřejné vysoké školy chystají pro
uchazeče – najdete je na str. 17.

fakulta/škola s převahou technicky zaměřených oborů

ČZU – FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ viz str. 20

Praha

224 381 111

www.fld.czu.cz

ČZU – TECHNICKÁ FAKULTA viz str. 21

Praha

224 384 216

www.tf.czu.cz

ČZU – PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA viz str. 22

Praha

224 382 360

www.pef.czu.cz

ČVUT – MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ viz str. 23

Praha

224 353 169

www.muvs.cvut.cz

MUNI – LÉKAŘSKÁ FAKULTA viz str. 29

Brno

549 491 111

www.med.muni.cz

VFU – FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE viz str. 31

Brno

541 562 796

www.fvhe.vfu.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 36

České
Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

UPOL – PEDAGOGICKÁ FAKULTA viz str. 37

Olomouc

585 635 099

www.pdf.upol.cz

ZCU – FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD viz str. 41

Plzeň

377 632 001

www.fav.zcu.cz

JIHOČESKÁ UNIVERZITA viz str. 42

České
Budějovice

389 032 191

www.jcu.cz

studuj na

20 veřejné vysoké školy
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743 , 224 383 710
infoprihlasky@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je moderní fakulta, která poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání. Prostředí univerzitního kampusu s sebou přináší řadu výhod v podobě kolejí, menzy, velkého sportovního areálu a veškeré občanské vybavenosti. Studijní programy
jsou orientované na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího.
AKREDITOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
■ Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
■ Lesnictví, specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství
■ Dřevařství, specializace Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
■ Dřevařství, specializace Zpracování dřeva
■ Provoz a řízení myslivosti
■ Konzervace přírodnin a taxidermie
■ Systémová arboristika
■ Forestry, specializace Forest Ecosystems Protection and Silviculture
AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
■ Lesní inženýrství
■ Dřevařské inženýrství
■ Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
■ Forestry, Water and Landscape management
■ Tropical Forestry and Agroforestry

Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019, 24. – 25. 1. 2020, 20. 3. 2020
Termín podávání přihlášek: do 31. 3. 2020

Sledujte nás

studuj na
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VysokeSkoly.com

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

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

Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ Chov
koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
■ Rybářství a akvaristika ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny
■ Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of Natural Resources
■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízíme
možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou
kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019, 24. – 25. 1. 2020
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška pro Bc.: 9. – 12. 6. 2020
pro NMgr.: 4., 5. a 8. 6. 2020

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

Telefon:	224 384 216
224 383 218

■ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
■ SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
■ TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
■ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
■ OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU
■ INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V APK
■ INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY
■ TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

El. přihl.: ANO

■ AGRICULTURAL ENGINEERING (VYUČOVANÝ V AJ)

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

jiroutkoval@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz

(VYUČOVANÝ V AJ)
Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019, 24. a 25. 1. 2020, 20. 3. 2020
Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat od 22. 11. 2019 do 31. 3. 2020 na http://prijimacky.czu.cz.
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v záložce Uchazeči o studium.

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČZU v Praze
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ České zemědělské univerzity v Praze nabízí
tříleté bakalářské programy:
■ Tropické zemědělství (vyučován v ČJ, přijímací zkoušky z biologie a angličtiny)
■ International Cooperation in Agriculture and Rural Development (vyučován v AJ, přijímací zkoušky
z geografie světa a angličtiny)
Uchazeči s průměrem do 1,8 jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
El. přihl.: ANO
www.ftz.czu.cz
http://prijimacky.czu.cz/

Dvouleté magisterské programy (vyučovány v AJ):
■ International Development and Agricultural Economics
■ Agri-food Systems and Sustainable Rural Development
■ Tropical Crop Management and Ecology
■ Tropical Forestry and Agroforestry
■ Wildlife and Livestock Production, Management
and Conservation
■ Agriculture in Tropics and Subtropics
Studentům nabízíme zapojení do rozvojových i výzkumných
projektů v ČR i zahraničí.
Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019, 24.–25. 1. 2020, 20. 3. 2020
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2020
Další informace: www.ftz.czu.cz , facebook.com/ftz.czu.cz
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Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765, 224 383 752, 224 384 883
berankovar@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz, https://www.youtube.com/user/FZPvPraze,
facebook @fzp.czu.cz, twitter @FesCuls

NABÍZÍ PRO ROK 2019/2020 STUDIUM V TĚCHTO STUDIJNÍCH PROGRAMECH:

(P=prezenční forma, K=kombinovaná forma studia):

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

MAGISTERSKÉ PROGRAMY V ČJ:

■ Aplikovaná ekologie (P, K)

■ Aplikovaná ekologie (P)

průzkum Země v životním prostředí (P)
■ Vodní hospodářství (P)
■ Územní plánování (P)
■ Územní technická a správní služba v životním
prostředí (P, K – kombinované studium v Praze a konzultačních

■ Krajinné a pozemkové úpravy (P)

■ Geografické informační systémy a dálkový

střediscích Litvínov, Karlovy Vary)

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY V AJ
■ Geographic Information Systems and Remote
Sensing in Environmental Sciences, Environmental
Engineering, Environmental Data Science

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

■ Ochrana přírody (P, K)

■ Regionální a environmentální správa (P, K)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY V AJ:

■ Environmental Modelling ■ Nature Conservation

■ Landscape Planning ■ Environmental Geosciences

Přihlášky: pouze elektronicky na adrese: http://is.czu.cz/prihlaska od 22. 11. 2019 do 31. 3. 2020.
Dny otevřených dveří: 22.11. 2019 a 24.-25.1. 2020.
Do většiny bakalářských studijních programů přijímáme bez přijímacích zkoušek.
Podmínky přijímacího řízení na www.fzp.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 382 360, studijní odd. Mgr. Ivana Berníková
bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz, www.facebook.com/PEF.czu.cz
Elektronická přihláška: ANO
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání v prostředí jedinečného univerzitního kampusu. Fakulta
nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, včetně možnosti studovat vybrané programy i v angličtině.
Studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (4 roky). Fakulta rovněž spolupracuje s mnoha
zahraničními univerzitami a studentům se tak otevírá možnost účasti na zahraničních studijních pobytech a stážích na těchto partnerských univerzitách.
Univerzita nabízí studentům také skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a studovny a široké možnosti mimoškolních a volnočasových aktivit.
Univerzitní kampus disponuje i vlastním sportovním areálem a ubytovacími kapacitami, na kolejích může být ubytováno až 2 490 studentů.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa
a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Inovativní podnikání, Economics and Management, Informatics,
Business Administration
MAGISTERSKÉ STUDIUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství,
Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, Evropská agrární diplomacie,
Economics and Management, Informatics, European Agrarian Diplomacy, Business Administration
DOKTORSKÉ STUDIUM: Podniková a odvětvová ekonomika, Management,
Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství
a informatika, Sector Economics and Economics of Enterprise, Management,
Regional and Social Development, Information Management, Systems
Engineering and Informatics
Přijímací řízení do bakalářského stupně studia:
PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na
http://prijimacky.pef.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2020.
Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019, 24. – 25. 1. 2020
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
-

-

Bezpečnost a informační technologie
Informační systémy a management
Počítačové inženýrství
Teoretická informatika
Webové a softwarové inženýrství
- zaměření Počítačová grafika
- zaměření Softwarové inženýrství
- zaměření Webové inženýrství
Znalostní inženýrství

WWW.FIT.CVUT.CZ / Thákurova 9, 160 00 Praha 6 / � FITCVUT

� � FIT_CTU

PROČ JÍT NA FIT?
-

Výběr ze všech oblastí informatiky
Nejsou třeba předchozí IT znalosti
Garantované ubytování na koleji
Nejmodernější odborná pracoviště
Možnost získání stipendií
Nabídka placené praxe při studiu
Studium v zahraničí
Volba oboru až v průběhu studia
Navazující magisterské studium

YOUTUBE FITCTU

YS
ST U D UJ BYZ N
NA TECHNICE!
Žádná firma se dnes neobejde bez neustálých inovací. Na jejich řízení potřebuje profesionály
a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze je vychovává v nově akreditovaných
bakalářských a magisterských studijních programech v českých i anglických mutacích.
V BAKALÁŘSKÉM studiu, zakončeném získáním titulu Bc., je tu program:

• Ekonomika a management, respektive Economics and Management
•
•
•
•

Vynikající teoretické základy ekonomických disciplín
Úzké spojení s praxí během studia
Špičková jazyková příprava
V průběhu studia možnost specializace na marketing, personalistiku či podporu firemních procesů

V navazujícím MAGISTERSKÉM studiu, zakončeném získáním titulu Ing., je tu pro nadané studenty program:

• Projektové řízení inovací, respektive Innovation Project Management
• Výborná příprava pro uplatnění ve středním a vyšším managementu českých I zahraničních firem
• V průběhu studia možnost specializace na projektový management, procesní management,
finanční management a regionální studia

Naši absolventi nemají problém nalézt profesní uplatnění
plně odpovídající jejich kvalifikaci.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 Dejvice
Telefon: 224 353 164 emai: info@muvs.cvut.cz web: www.muvs.cvut.cz

studuj na
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FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
ČVUT V PRAZE
zajímavé studium medicíny, přírodních věd a techniky
výborné uplatnění
část studia lze realizovat v zahraničí

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 roky)

3 OBORY
3 POHLEDY
1 DUCH

Architektura a urbanismus
Krajinářská architektura
Design

Fakulta architektury
České vysoké učení
technické v Praze

Biomedicínský technik
Optika a optometrie
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
Biomedicínská informatika
Informační a komunikační technologie

ig @fa_ctu
fb fa.cvut.cz
www.fa.cvut.cz

Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Plánování a řízení krizových situací

Chcete tvarovat svět kolem sebe? Chcete
titul uznávaný v celé EU? Chcete být
v úzkém kontaktu s osobnostmi, které
určují směr české architektury a designu?
Podejte si přihlášku na FA ČVUT.
Den otevřených dveří je 7. 11. 2019.

Zveme Vás na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. listopadu 2019
7. února 2020.
(nám. Sítná 3105, Kladno)
inzerát_06_2019-KAMPOMATURITE_01_zrcadlo_185x130.pdf 1 17.6.2019 15:32:52

www.fbmi.cvut.cz

Inz_FBMI_KamPoMaturite_07-19_90x130.indd 1

FA
ČVUT

STROJAŘINA
23.7.2019 0:14:55

jistota zaměstnání v éře robotů!

C

Dny otevřených dveří:
9. 11. 2019/29. 1. 2020/21. 3. 2020

M

Y

3× Bc. program

CM

MY

11× Ing. program

CY

CMY

1× PhD. program

K

Strojarna.cz
cvutfs
www.fs.cvut.cz
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
MODERNÍ APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD

■ Kvantové technologie ■ Matematické modelování ■ Radiační ochrana
■ Elementární částice a urychlovače ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika
■ Lasery ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Teoretická fyzika ■ Radiofarmaka
■ Elektronika ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Matematika
■ Optoelektronika ■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ Radiologie

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

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým mezioborovým přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů. Absolventi
fakulty odcházejí do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní nabídky.
Díky spolupráci s více než 140 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně
malému počtu studentů garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech
a možnost vycestovat do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně-společenských a vědeckých akcí. Pořádáme
plesy, Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe
zvládat náročné studium.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 11. 2019 a 28. 1. 2020. PŘIHLÁŠKY: DO 30. 4. 2020
– PRIHLASKA.CVUT.CZ

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

ekonomie | politologie | sociologie | komunikační studia | teritoriální studia

Přihlášky do 31. března 2020
cz
www.fsv.cuni.
fsv_inz_185x130.indd 9
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Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz, www.faf.cuni.cz

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

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■ Léková informační centra

■ Vědecko-výzkumná kariéra

na půdě univerzity, ve
výzkumných ústavech
a zahraničních institucích

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

Den otevřených dveří 27. 11. 2019

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Pro zájemce o práci v klinických laboratořích nabízíme

STUDIJNÍ PROGRAM / obor
■L
 aboratorní diagnostika ve zdravotnictví
- tříleté bakalářské studium (Bc.)

■Z
 dravotnická bioanalytika / Odborný pracovník
v laboratorních metodách
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz

- navazující dvouleté magisterské studium (Mgr.)

Absolvent se věnuje zpracování a analýze biologického
materiálu v laboratořích. Výsledky vyšetření a odborné
vyhodnocení pomáhají v diagnostice, léčbě i prevenci pacientů.
UPLATNĚNÍ v biochemických, analytických, hematologických,
mikrobiologických, imunologických a histologických
laboratořích.
Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním
řízení (RNDr.) nebo postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).
Den otevřených dveří 27. 11. 2019
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Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 816 111
E-mail: dekanats@lfhk.cuni.cz
https://lfhk.cuni.cz/
Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945. Dnes má přibližně 1900 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programech. Na fakultě probíhá základní výuka magisterských programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém
i anglickém jazyce, dále výuka v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, akreditováno je 44 doktorských studijních programů
pro české i zahraniční studenty. Fakulta organizuje také atestační zkoušky a specializační vzdělávání. Je akreditováno 21 oborů pro
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Lékařská fakulta v Hradci Králové patří k menším fakultám Univerzity Karlovy, což umožňuje vytvářet příjemné komorní prostředí
s přátelskými vztahy mezi vyučujícími a studenty, zároveň škola disponuje vysokým tvůrčím potenciálem. Ve výuce připadá nadále
nezastupitelná role osobnímu kontaktu učitele a studentů, ale kontinuálně dochází k její modernizaci. Hradecká lékařská fakulta patřila
k průkopníkům v zavádění e-learningu. Studenti Lékařské fakulty v Hradci Králové pravidelně vítězí v celostátní soutěži Medik roku.
Mezinárodní mobilita pre- i postgraduálních studentů a akademiků je podpořena řadou programů, jako je Erasmus, CEEPUS, IFMSA,
Fond mobility a Podpora internacionalizace Univerzity Karlovy nebo vlastní fakultní Rozvojový projekt. Prestižní je spolupráce s Mayo
Clinic v Rochesteru, USA, která trvá již 25 let.
K nezanedbatelným pozitivům královéhradecké Lékařské fakulty patří půvab jejího
sídla, města Hradce Králové, jehož současná podoba je výsledkem působení geniálních
architektů Gočára a Kotěry. Proto si také Hradec Králové právem vysloužil označení
Salon republiky. Hradec Králové je studentské město a nejen při hradeckých majáles
kypí životem. Ale jak praví Hippokrates „Omnium profecto artium medicina nobilissima“.
Den otevřených dveří: 11. 1. 2020
Termín přijímacích zkoušek pro magisterské studium: 22. 6. 2020

STUDUJ, SPORTUJ
A BAV SE V BRNĚ!





Sleduješ trendy v oblasti sportu,
výživy, regenerace?
Chceš studovat v Brně na Fakultě
sportovních studií Masarykovy univerzity?
Podívej se do nabídky studijních programů
a přijď 23. 1. 2020 na Den otevřených dveří!

STUDIJNÍ PROGRAMY

Osobní a kondiční trenér
Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Tělesná výchova a sport se specializacemi

www.fsps.muni.cz/uchazeci

studuj na
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MUNI
PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

NOVÝ KONCEPT NABÍDKY
STUDIJNÍCH PROGRAMU
Udělali jsme pořádek v naší studijní nabídce a od
základu ji inovovali, abychom Vás lépe připravili
na praxi vědce, odborníka či SŠ učitele.
Váš diplom bude mít na trhu práce vysokou cenu.
Protože ho rozhodně nedáme každému, zaměstnavatelé dobře chápou, že má svou exkluzivitu.

JASNÁ PROFILACE STUDENTA
NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

•

Jednodušší a přehlednější struktura studijní
nabídky.

•

V rámci celouniverzitních změn jsou studijní
obory nahrazeny programy a specializacemi.

•

Zájemci dostanou pohodlnější možnost studovat
na dvou fakultách MU současně.

•

Jasně vymezená profilace studenta na budoucí
povolání, a to již od počátku studia.

Studium na PřF MU rozhodně nepatří k těm lehčím
na MU, ovšem odměnou za vynaložené úsilí je vynikající připravenost absolventů pro uplatnění se na
trhu práce v mezinárodním měřítku.

20

BAKALÁŘSKÝCH
STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ

Na základě průzkumů trhu práce velice dobře víme,
co zaměstnavatelé od našich absolventů potřebují.
A podle toho je naše studijní nabídka koncipovaná. Věříme, že si z ní vyberete na www.muni.cz/
bakalarske-a-magisterske-obory/prirodovedecka-fakulta.

EXCELENTNÍ PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ PRO PRAXI

V OBLASTI BIOLOGIE, FYZIKY, GEOGRAFIE,
GEOLOGIE, CHEMIE NEBO MATEMATIKY
VYBÍRAT MŮŽETE Z 58 ZAJÍMAVÝCH SPECIALIZACÍ JAKO NAPŘ.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytický chemik – manažer chemické laboratoře
Antropologie
Astrofyzika
Aplikovaná biochemie
Biofyzika, Biochemie
Bioinformatika
Biomedicínská bioinformatika
Ekologická a evoluční biologie
Epidemiologie a modelování
Experimentální biologie živočichů a imunologie
Finanční a pojistná matematika
Fyzika, Fyzika – nanotechnologie
Geografická kartografie a geoinformatika
Geoinformatika a regionální rozvoj
Geoinformatika a trvalá udržitelnost
Geologie
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Životní prostředí a zdraví

Lenka
Jaskowiecová
„Naši učitelé a vědečtí pracovníci patří veFoto:
svých
oborech
ke špičce a rádi zapojují do svého výzkumu aktivní studenty. Podat si
k nám přihlášku je výzva, kterou stojí za to přijmout!“
uvádí doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF MU.

studuj na

@sci.muni.cz

sci_muni
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MUNI
MED

Nabídka studia pro akademický rok 2020/2021
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Magisterské programy

Bakalářské programy

Přijímací zkoušky: 12. a 13. 6. 2020
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2019 – 28. 2. 2020

Přijímací zkoušky: 18. 6. 2020
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2019 – 28. 2. 2020

– Všeobecné lékařství (MUDr.)

– Dentální hygiena

– Zubní lékařství (MDDr.)

– Fyzioterapie

– Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví – Embryolog (Mgr.) –
nově otevíráme

– Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví

Navazující
Magisterské programY
Přijímací zkoušky: 18. 6. 2020
Podání e-přihlášky: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020

Den otevřených dveří
18. a 22. ledna 2020

– Nutriční terapie
– Optika a optometrie
– Ortoptika
– Porodní asistentka
– Radiologický asistent

– Fyzioterapie

– Všeobecná sestra

– Intenzivní péče

– Zdravotnické záchranářství

– Nutriční specialista
– Optometrie



Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5, 625 00 Brno

at

prihlaska@med.muni.cz
studijni@med.muni.cz



www.med.muni.cz/uchazeci

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 818
studijni@fi.muni.cz

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

Elektronická přihláška: is.muni.cz/prihlaska

Dny otevřených dveří:
13. 9. 2019, 24. 10. 2019, 16. 12. 2019, 3. 2. 2020
Více na: fi.muni.cz/admission/dod
Přihlášky do Bc. studia: 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020
Jak bez přijímaček:
fi.muni.cz/admission/entry-exam-pardon.html
Bakalářské studijní programy:
Informatika – příklady zaměření: Počítačové
systémy, komunikace a bezpečnost; Vizuální
informatika; Grafický design; Bioinformatika;
Matematická informatika
Programování a vývoj aplikací
Informatika ve vzdělávání
Více na: fi.muni.cz/admission/bc

Čerstvá bakalářka Magdaléna se v rámci Bc. programu Informatika
zaměřila na počítačovou grafiku. Na FI MU je více než 20 %
studentek a jejich zastoupení každoročně roste.

studuj na
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NABÍDKA BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Ekonomika podniku
Studium v oboru „Ekonomika podniku“ je jednoznačně pro ty z vás, kteří chtějí poznat ekonomické
souvislosti fungování organizací v co nejširším kontextu.

Účetnictví a daně
Obor „Účetnictví a daně“ je pro ty z vás, kteří se zajímají o ﬁnanční a právní aspekty podnikání a preferují
analytický a kvantitativní přístup k myšlení a řešení problémů.

Procesní management
Volba studia v oboru „Procesní management“ je ideální možností pro každého, kdo chce využít velký
potenciál, který nabízí rozvoj nejen v oblastech řízení výrobních procesů, ale také v navazujících
odvětvích.

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

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

PŘIJĎ SE ZA NÁMI PODÍVAT
NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16. ledna 2020
28. února 2020

Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4,
612 00 Brno

PŘIDEJ SE K NÁM, PROTOŽE...
Fakulta podnikatelská je od roku 1992 jednou z osmi fakult VUT v Brně, díky čemuž mohou její studenti využívat výborného zázemí. VUT patří mezi
největší vzdělávací instituce v ČR. Za 120 let své existence si VUT v Brně vybudovalo špičkovou pověst na domácí a hlavně mezinárodní úrovni.
ERASMUS
studenti mohou vycestovat na více
než 80 partnerských zahraničních
univerzit

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

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

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

KAMPUS
koleje, menza i sportovní areál
se nacházejí na dosah přímo
v areálu VUT

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

studuj na

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.FAKULTAPODNIKATELSKA.CZ
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Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
■ Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezá-

vadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu
zvířat? Rádi se bavíte a sportujete?
■ Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě.
■ Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERASMUS+, vnitřní mobilitní agentury aj.

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

■ MAGISTERSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie (MVDr.)
■ BAKALÁŘSKÝ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ:

Bezpečnost a kvalita potravin (Bc., Mgr.)
Ochrana zvířat a welfare (Bc., Mgr.)
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (Bc., Mgr.)
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 31. 1. 2020.
Přihlášky ke studiu do 15. 3. 2020.
(fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/index.html)

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

Farmaceutická fakulta VFU Brno
Farmaceutická fakulta VFU Brno nabízí studium v perspektivní
vzdělávací oblasti FARMACIE
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE – pětileté studium (Mgr.)

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
Telefon: 541 562 802
brodskav@vfu.cz
http://faf.vfu.cz
http://www.facebook.com/
FarmacieBrno

Farmacie je zdravotnický obor teoreticky i prakticky zaměřený na léčiva, jejich výzkum,
vývoj, hodnocení, přípravu, výrobu a poskytování. Absolvent magisterského studia farmacie
je odborně způsobilý k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v lékárnách, nemocnicích,
laboratořích zdravotnického charakteru, laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv,
ve farmaceutických výrobních a distribučních společnostech, v akademické sféře a v dalších
institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, v řídících strukturách
zdravotnictví a v dalších souvisejících oblastech.
Absolventi po získání titulu „magistr“ mohou složit státní rigorózní zkoušku a získat
akademický titul „doktor farmacie“ (PharmDr.). Fakulta dále nabízí možnost studia
v doktorských studijních programech v oblasti Farmacie (Ph.D.).
Den otevřených dveří: 31. 1. 2020
Přihlášky: do 29. 2. 2020
Přijímací zkoušky: červen 2020
Informace o přijímacím řízení: http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/index.html

studuj na
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Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Proč studovat u nás?
Tradice „Brněnské školy“ od roku 1919, komplexnost informací, excelentní technologie a přístupy,
vlastní zázemí 11.000 ha školního lesa v blízkosti, osobní přístup - máme prostor a čas se vám věnovat,
podporujeme mobilitu – 23 zemí, 6 výměnných programů, Brno - 9. top studentské město na světě,
koleje pro všechny v prvním ročníku

Zemědělská 3
613 00 Brno
Telefon: 545 134 006
studpri@mendelu.cz.
www.ldf.mendelu.cz

Obory bakalářského studia (Bc.):
Arboristika (P, K); Design nábytku (P); Krajinářství (P); Lesnictví - specializace: Lesnictví / Lesnictví tropů
a subtropů (P, K), Tvorba a výroba nábytku - specializace: Navrhování nábytku / Tvorba nábytku (P);
Stavby na bázi dřeva (P), Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Obory navazujícího magisterského studia (Ing.):
Design nábytku (P); European Forestry (P, A); Krajinné inženýrství (P); Lesní inženýrství - specializace:
Lesní inženýrství / Lesní inženýrství tropů a subtropů (P, K); Nábytkové inženýrství (P); Stavby na bázi
dřeva (P); Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Úspěšní studenti magisterských oborů mohou následně pokračovat i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.
Vysvětlivky: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, A – výuka v anglickém jazyce
Dny otevřených dveří: 6. 12. 2019, 31. 1. 2020, 28. 2. 2020
Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2020

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

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

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.):
■ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
SP Zahradnictví (p+k)
SP Vinohradnictví a Vinařství (p+k)
SP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (p+k)
■ STUDIJNÍ PROGRAM FLORISTICKÁ TVORBA (bez SP)
■ STUDIJNÍ PROGRAM REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ
SP Správa zeleně (k)
SP Zahradní a krajinářské realizace (p)
■ STUDIJNÍ PROGRAM KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (bez SP, p)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (nMgr.)
■ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
SP Zahradnictví (p+k)
SP Vinohradnictví a vinařství (p+k)
SP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (p+k)
■ STUDIJNÍ PROGRAM ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (bez SP, p)
■ STUDIJNÍ PROGRAM REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ (bez SP, p)
Vysvětlení zkratek: SP – specializace, p – prezenční forma, k – kombinovaná forma

Dny otevřených dveří: 22. ledna a 19. února 2020
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2020 (Bc.) a do 21. května 2020 (nMgr.)

NEJVĚTŠÍ ›› NEJLEPŠÍ ›› STAHUJ

■ 26 000 prací, 9 000 zdarma
■ maturitní otázky,
čtenářské deníky,
slohové práce, referáty

studuj na
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CHCEŠ
ZMĚNIT
SVĚT ?

STUDUJ MATERIÁLY
STUDUJ_MATERIALY
FMT.VSB.CZ

Studuj perspektivní obory, se kterými se ve světe
neztratíš:
Materiálové inženýrství
Materiálové technologie a recyklace
Moderní produkce a zpracování kovových
materiálů
Umělecké slévárenství
Tepelně energetické inženýrství
Materiály a technologie pro automobilový
průmysl
Nanotechnologie
Chemické a enviromentální inženýrství
Managment kvality a řízení průmyslových
systémů

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

studuj na
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Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576 035 052
studium@fai.utb.cz
www.utb.cz/fai

BAKALÁŘSKÉ OBORY (Bc.) 3LETÉ:
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management
■ Informační a řídicí technologie
■ Informační technologie v administrativě
■ Softwarové inženýrství
■ Inteligentní systémy s roboty
NABÍZÍME:
■ kvalitní vzdělání
■ softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, počítačové učebny, laboratoře
■ zahraniční studijní pobyty
■ široké uplatnění na trhu práce
Termín podání přihlášky: do 31. 3. 2020
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

Stáhněte si e-booky ZDARMA
Lékařské fakulty, psychologie, práva,
Policejní akademie ČR, maturita a další
www.KamPoMaturite.cz/e-booky
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor
k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi
studijními programy - DESIGN, FILM a MARKETING - při realizaci společných projektů.

Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Telefon: 576 034 214
576 034 208
studium@fmk.utb.cz
www.fmk.utb.cz

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
■ Arts Management* – prezenční a kombinovaná forma studia
■ Mediální a komunikační studia – prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor - Marketingové komunikace
■ Teorie a praxe animované tvorby – prezenční forma studia
■ Teorie a praxe audiovizuální tvorby – prezenční forma studia
(specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)
■ Výtvarná umění – prezenční forma studia
Studijní obor – Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design,
Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie)
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
■ Výtvarná umění – prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor – Multimédia a design
Den otevřených dveří na FMK: 8. listopadu 2019 a 6. února 2020
*Pouze navazující magisterský studijní program

studuj na
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Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích: „U nás to žije!“

Vážení studenti, maturanti,
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je nejmladší veřejnou vysokou školou u nás.
To znamená, že se u nás neplatí školné. Od dalších
vysokých škol se odlišujeme svým výrazným zaměřením na praxi. Naše studijní programy mají v posledním ročníku do osnov nadstandardně zahrnut celý
semestr odborné praxe. Máme uzavřeno na 1600
rámcových dohod s podniky o praxích a ročně na ně
vysíláme zhruba 900 studentů.
Nabízíme bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) obory
v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky, o které je a bude u nás i v zahraničí
zájem. O tom svědčí i prakticky stoprocentní uplatnění našich absolventů na trhu práce. Každý student si může
sestavit svůj studijní plán, který nejvíce odpovídá jeho požadavkům a zaměření.
Mimo to jsme držiteli řady ocenění a certifikátů, jako je DS
Label, které umožňují studentům nechat si předměty uznat
na jiných vysokých školách u nás i v zahraničí. Jako první
veřejná škola jsme získali prestižní akreditaci Evropské logistické asociace. Naši studenti si mohou vyzkoušet studium
v zahraničí v zemích EU i mimo ni a získat na ně zajímavé
stipendium.
Jsme pyšní na naše studentské a sportovní aktivity. Máme
vynikající hokejový tým Black Dogs, basketbalový Black Cats
pro dívky, šachový klub, kroužek 3D tisku a řadu dalších mimoškolních aktivit. To ale není zdaleka všechno. Mnohem
více informací naleznete na našem webu www.VSTECB.cz,
na našem facebooku i instagramu.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
je správnou volbou, protože nabízí vzdělání, o něž je na trhu
práce zájem. A přitom to u nás fakt žije!

Proč studovat na VŠTE?

• Zajímavé programy:
» Doprava, Logistika, Strojírenství, Pozemní stavitelství,
» Podniková ekonomika
• Bezplatné studium v bakalářských i magisterských
programech (Bc., Ing.)
• Praxe v podnicích
• Výborné uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí
• Zahraniční stáže
• Kampus, poskytující vynikající zázemí pro studium i volný čas
• Sportovní a kulturní vyžití
Informace ke studiu získáte na našem studijním oddělení
(studijnioddeleni@mail.vstecb.cz), na telefonní lince 387
842 144, na webových stránkách www.VSTECB.cz nebo na
facebook/VSTECB.cz.
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Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí bezmála sto
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů!
Unikátní programy muzikoterapie, edukace v kultuře, logopedie aj.
Prezenční a kombinovaná forma studia, kombinace studijních programů,
programy celoživotního vzdělávání.
Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol + příprava odborníků v oblasti
vychovatelství, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, edukace v kultuře.

UČITEL21 – náš jedinečný moderní koncept pedagogiky pro 21. století, který vám
předá kompetence a dovednosti potřebné v současném i budoucím světě.

Elektronická přihláška otevřena od 1. 11. 2019 do 15. 3. 2020.
Seznam všech studijních programů na www.studuj.upol.cz
Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020.
Pojďte k nám studovat, učit, měnit svět!
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38 veřejné vysoké školy
,
Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 124
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

Den otevřených dveří: 14. 2. 2020
Termín podání přihlášky: 31. 3. 2020 (bakalářské studium a navazující magisterské studium)

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■
 Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Sociální patologie a prevence
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■
 Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika
■ Sociální patologie a prevence ■ Edukační péče o seniory

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM ■ Veřejná správa a sociální politika
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Veřejná správa a sociální politika

PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace jsou zveřejněny na
webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

Přijímačky a maturita v pohodě
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

Pořiďte si nové učebnice k maturitě

Maturita v pohodě ČJ 2019

košíku na www.KamPoMaturite.cz

Maturita v pohodě MAT 2019

a získáte slevu 11 % na učebnice

SLEVA 11 %
S KÓDEM TAK11

k maturitě z této stránky.

Maturita v pohodě AJ 2019

studuj na

se slevou. Zadejte kód TAK11 do

Sleva platí do 30. 9. 2019
a nevztahuje se na akční balíček.
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,
Fakulta
textilní Technické univerzity v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon: 485 353 639
lenka.nevyhostena@tul.cz
www.ft.tul.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
NÁVRHÁŘSTVÍ – pouze prezenční forma – po prvním semestru studia se dělí na specializace:
■ Textilní technologie a vzorování
■ Návrhářství textilu a oděvu
■ Návrhářství skla a šperku
TEXTILNÍ MARKETING
TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY – po prvním semestru studia se dělí na specializace:
■ Projektování a tvorba textilií
■ Netkané textilie a nanovlákna
VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ – po prvním semestru studia se dělí na specializace:
■ Netkané textilie a nanovlákenné materiály
■ Oděvní technologie a materiály
■ Textilní technologie a materiály
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
Termíny podání přihlášek BSP, NMSP a DSP naleznete na webových stránkách:
http://www.ft.tul.cz/uchazeci. Den otevřených dveří : ÚNOR 2020

,
Fakulta
strojní Technické univerzity v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon: 485 353 767
radka.dvorakova@tul.cz
www.fs.tul.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Bc.)
■ Strojírenství
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Ing.)
■ Strojní inženýrství
■ Technologie plastů a kompozitů
■ Materiály a technologie
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM (Ph.D.)
■ Stavba strojů a zařízení
■ Technologie a materiály
■ Aplikovaná mechanika
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. 1. 2020
www.fs.tul.cz
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Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni je fakultou inženýrskopřírodovědného zaměření. Součástí fakulty je Evropské centrum excelence NTIS (Nové
technologie pro informační společnost), díky němuž je fakulta velmi úzce spjata s praxí a se špičkovou
vědou a výzkumem. Studenti se již během studia mohou podílet na realizaci mnoha zajímavých
projektů a „osahat“ si nejmodernější přístrojové vybavení.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY/OBORY:
Matematika a její aplikace / Matematika a finanční studia / Geomatika / Stavitelství / Územní
plánování / Informatika a výpočetní technika / Informační systémy / Kybernetika a řídicí technika /
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství / Počítačové modelování v mechanice

Technická 8
301 00 Plzeň

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY/OBORY:
Matematika a její aplikace / Matematika a finanční studia / Učitelství matematiky pro střední školy /
Učitelství fyziky pro střední školy / Geomatika / Stavitelství / Územní plánování / Počítačové systémy
a sítě / Medicínská informatika / Počítačová grafika / Softwarové inženýrství / Informační systémy /
Kybernetika a řídicí technika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství / Aplikovaná mechanika

Telefon: 377 63 20 01

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY/OBORY:
Matematika / Geomatika / Informatika a výpočetní technika / Kybernetika / Fyzika plazmatu a tenkých
vrstev / Aplikovaná mechanika
Den otevřených dveří: 29. 1. 2020
Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech/oborech: do 31. 3. 2020.

suchome@fav.zcu.cz
www.fav.zcu.cz

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

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

Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 638 010
brandova@fst.zcu.cz
www.fst.zcu.cz

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni nabízí unikátní studijní programy, v rámci nichž se studenti zapojí do praxe ve firmách již během studia.
Studenti si mohou vybrat mezi tradičními bakalářskými/magisterskými studijními programy, které probíhají ve formě prezenční (P) či kombinované
(K), a profesně orientovanými bakalářskými programy, jež jsou sestavované a vyučované přímo ve spolupráci s podnikovými partnery.
Dne 29. ledna 2020 se znovu otevřou dveře Fakulty strojní Západočeské univerzity. Zájemci o studium se blíže seznámí s podnikovými partnery
a jejich prací, možnostmi studia či projekty, do kterých se během studia mohou zapojit.

3LETÉ BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
– STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ – B2301

Tradiční bakalářský program s užší specializací ve 3. ročníku.
■ Stavba energetických strojů a zařízení (P)
■ Konstruování strojů a technických zařízení (P/K)
■ Strojírenské materiály a technologie (P)
■ Průmyslové inženýrství a management (P)
■ Strojírenská technologie – technologie obrábění (P)
■ Progresivní technologie a materiály (K)

2LETÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAMY
– STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ – N2301

Fakulta přijímá do navazujícího studijního programu i studenty z jiných
vysokých škol i oborů.
■ Stavba energetických strojů a zařízení (P)
■ Konstruování strojů a technických zařízení (P/K)
■ Materiálové inženýrství a výrobní technologie (P/K)
■ Průmyslové inženýrství a management (P/K)
■ Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality (P)

4LETÉ PROFESNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ
PROGRAMY – STROJÍRENSTVÍ – B2341

Praxe během studia 1 den v týdnu zakomponovaná přímo
do studijního plánu.
■ Specialista pro automotive praxi (P)
■ Zabezpečování kvality (P)
■ Programování NC strojů (P)

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

PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
■ Ochrana životního prostředí (Bc., 3 roky)
■ Aplikovaná geoinformatika (Bc., 3 roky)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 29. 1. 2020
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: datum bude
určeno dle přijatých akreditací.

PROGRAMY MAGISTERSKÉHO STUDIA
■ Technologie pro ochranu životního prostředí (Ing., 2 roky)
■ Analytická chemie ŽP a toxikologie (Mgr., 2 roky)

Podrobné informace k přijímacímu
řízení: www.studujFZP.ujep.cz
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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

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

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

Telefon: 475 285 514,
Fax: 475 285 566

NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
Materiálové vědy
Strojírenství
Energetika

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

kontakt.fsi@ujep.cz
www.fsi.ujep.cz
fb: Fakulta strojního
inženýrství UJEP

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie

I. kolo
II. kolo
III. kolo

Odevzdání
přihlášek
31. 3. 2020
24. 8. 2020
14. 9. 2020

Bc. – posouzení
přihlášek
22. 6. 2020
31. 8. 2020
15. 9. 2020

Ing. – přijímací
zkoušky
22. 6. 2020
31. 8. 2020
18. 9. 2020

Ing. – náhradní termín
přijímací zkoušky
26. 6. 2020
7. 9. 2020
21. 9. 2020

Oblíbená řada učebnic nejen pro maturanty
ve zbrusu novém vydání shrnuje učivo pro přípravu
ke státní maturitě

Nová CVIČENÍ
Z ČESKÉHO JAZYKA
v kostce

Nová LITERATURA
v kostce

Nová ČÍTANKA I.
k literatuře v kostce

Nová ČÍTANKA II.
k literatuře v kostce

Nová ČÍTANKA III.
k literatuře v kostce

Nová ČÍTANKA IV.
k literatuře v kostce

Nový ČESKÝ JAZYK
v kostce

Objednávejte na www.KamPoMaturite.cz
■
Univerzita
Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Studujte ekonomiku, management, finance, veřejnou
správu nebo informatiku.
Vyberte si z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů:

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

■ Hospodářská politika a veřejná správa
■ Ekonomika a management
■ Informatika a systémové inženýrství
■A
 plikovaná informatika - zaměření
Multimédia ve firemní praxi
Více naleznete na www.feska.cz
Do bakalářského studia přijímáme bez
přijímacích zkoušek.
Termín pro podávání přihlášek
do bakalářského studia: do 31. 3. 2020
Navštivte nás: 30. ledna 2020 a 22. února 2020

studuj na
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Kam po maturitě:

na soukromou vysokou školu
V září ještě většina soukromých vysokých škol přijímá přihlášky pro akademický rok 2019/2020.
Můžete využít příležitosti a zajít se podívat na některý ze dnů otevřených dveří, jejichž přehled
uvádíme na str. 17.
fakulta/škola s převahou
technicky zaměřených oborů

VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO

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: 800 800 404
vs@prigo.cz
www.prigo.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.prigo.cz.
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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 - 3, 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., PS, 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): 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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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
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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
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48 soukromé vysoké školy
CEVRO INSTITUT – VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA A ČESKÝ KRUMLOV
Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město
Středisko Český Krumlov, Linecká 43, Český Krumlov
Tel.: 221 506 707, 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!

STUDUJ NA CEVRO INSTITUTU A ZÍSKEJ:
■ PŘEDNÁŠKY OD PŘEDNÍCH VYUČUJÍCÍCH
■ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
■ KONTAKTY PRO TVOU KARIÉRU
■ PŘÁTELE NA CELÝ ŽIVOT
■ STUDIUM V MALÝCH SKUPINÁCH
■ ODBORNÉ PRAXE V ČR I V ZAHRANIČÍ
■ MOŽNOST ZAPOJIT SE DO REÁLNÝCH PROJEKTŮ

STUDIJNÍ PROGRAMY
Bakalářské studium (Bc.):
■ PRÁVO V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
■ PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY
■ POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
■ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
■ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Magisterské studium (Mgr.):
■ OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
■ POLITOLOGIE
■ BEZPEČNOSTNÍ STUDIA
■ MA – PHILOSOPHY, POLITICS, ECONOMICS
ávací portál
Největší vzděl
Všechny
programy
je možné studovat jak v prezenční, tak
v kombinované formě. Výjimkou je anglickojazyčný program
Philosophy, Politics, Economics, který nabízíme jen ve formě prezenční.
Termíny přijímacích pohovorů:
Praha: 11. 9., 25. 9., 2. 10. 2019, Český Krumlov: 12. 9., 26. 9., 3. 10. 2019
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V lednovém čísle časopisu

Kam Po Maturitě
si přečtete:

■ Jak vyplnit přihlášku
■ Dny otevřených dveří vysokých škol
v lednu 2020
■ Na kterou školu se dostanete bez
přijímaček
■ Šance na přijetí nejžádanějších oborů
■ Mapa vysokých škol v ČR
■ Novinky a akce
■ Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ
a jazykovek z celé republiky
Ke stažení na www.Casopis.KamPoMaturite.cz
od konce prosince
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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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APLIKOVANÁ
INFORMATIKA

FINANCE
Bc. | Ing. | Ph.D.

PRÁVO
V PODNIKÁNÍ

Bc. | Mgr.

Bc. | Mgr.

BEZPEČNOSTNĚ
PRÁVNÍ STUDIA

EKONOMIKA
A MANAGEMENT

Bc. | Mgr.

MARKETINGOVÁ
KOMUNIKACE

Bc. | Ing.

KRIMINALISTICKO
PRÁVNÍ
SPECIALIZACE
Bc. | Mgr.

„Spolužáci, praktická
výuka, osobní přístup.
Já dávám za jedna!“

Bc. | Mgr.

VEŘEJNÁ
SPRÁVA

Ing. Filip Mráz
absolvent oboru
Marketingová
komunikace

Bc. | Ing.

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

www.vsfs.cz
Kam po maturitě_185x130_zrcadlo_obory+mráz_final.indd 1
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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 znalostí 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 znalostí 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 termíny 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

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 30 000 Kč/semestr

Tel.: 212 277 777
731 411 370

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■	Výživové poradenství a sportovní diagnostika
■	Sportovní a kondiční specialista
– specializace Fitness
■	Sportovní a kondiční specialista
– specializace Wellness
■	Sportovní a kondiční specialista
– specializace Volný čas
Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná / 3 roky - Bc.; 2 roky - Mgr.

infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška - Bc.,
magisterská závěrečná zkouška - Mgr.

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem.

Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč za semestr
– dle vybraného oboru

Nyní se slevou 20 % na školném

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely

studuj na

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8., 7. 9. vždy od 16 hod.
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PŘIJÍMAČKY? MATURITA?

Připravte se na 100 %

Za 21 let jsme úspěšně připravili přes 100 000 studentů.
Pokud požadujete 100 % přípravu, jste na správné adrese.

Přípravné kurzy

prezenční přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám v Praze, Brně a Ostravě

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

Stahujte zdarma

časopis Kam Po Maturitě, testy
a e-booky k nejžádanějším oborům VŠ

Facebook a YouTube

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

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

studuj na

VŠ

soukromé vysoké školy 53

VysokeSkoly.com

Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město
Tel.: 581 259 149
studijni@vslg.cz, www.vslg.cz
Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné
v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled
na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti
z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit
úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu
nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Profesně zaměřený BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ program LOGISTIKA se specializacemi:
■ LOGISTIKA V DOPRAVĚ
■ LOGISTIKA VE SLUŽBÁCH
■ INFORMATIKA PRO LOGISTIKU

Profesně zaměřený NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ program LOGISTIKA s profilací:
■ LOGISTIKA (s profilací Logistika a řízení dopravních procesů a s profilací Logistika a řízení výrobních procesů)

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:

1. termín do 30. 4. 2020; 2. termín do 10. 6. 2020, 3. termín do 10. 9. 2020
Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově i v Praze.
Den otevřených dveří: 5. 11. 2019 v Přerově a 22. 2. 2020 v Praze, další termíny na www.vslg.cz.
Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz

Staňte se i Vy
lektorem angličtiny
nebo češtiny pro cizince
Bakalářské studium
s pedagogickým zaměřením
v perspektivních oborech
Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

PŘIVÝDĚLEK
PŘI STUDIU.

Prezenční a kombinovaná forma

Pokud od brigády očekáváš, že bude časově
flexibilní a umožní ti skloubit studium, koníčky
či další povinnosti, tahle bude ta pravá.

Hlaste se on-line
na rok 2020/2021!

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.

Termíny přijímacích zkoušek
a dnů otevřených dveří na:

www.akcentcollege.cz
Více na: mcdonalds.jobs.cz

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

VOŠ PRIGO
VOŠ PRIGO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORECH
PRÁVO A EKONOMIE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
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
■o
 bor Právo a ekonomie - praxe u soudů, v advokátních kancelářích, ve firmách
■o
 bor 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
■O
 strava, Havířov, Bruntál
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.

studuj na
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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

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:
■ DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT – denní a kombinovaná
forma vzdělávání – délka studia 3 roky
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

■ 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.
Den otevřených dveří: 11. 3. 2020 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000 Kč/rok ve dvou splátkách.
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Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA
– vyšší odborná škola, spol. s r.o.

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

STUDIJNÍ OBORY:
■ Management sportu
■ Wellness - Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:
18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok
– dle vybraného oboru
Dny otevřených dveří: 20. 2., 11. 3., 16. 4., 11. 5.,
4. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020 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

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

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

Prostorového designu
Reklamní fotografie
Reklamní produkce
Reklamní grafiky
Gamedesignu
Animace

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Sady Na Polabí 411
276 01 Mělník
Tel.: 3
 15 636 111
602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a poradenství, střední
stupeň projektantské činnosti, školství
Přijímací řízení:
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2020
Datum konání přijímacích zkoušek: 23. 6. 2020
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu
Dohoda s ČZU Praha: pro absolventy denní
formy uznání jednoho roku Bc. studia
Dny otevřených dveří: 2. 10., 6. 11.,
29. 11.–30. 11. 2019, 15. 1., 12. 2., 22. 4. a 20. 5. 2020

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

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

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

DENNÍ STUDIUM:
■ CESTOVNÍ RUCH
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Den otevřených dveří: 16. 1. 2020 a 12. 3. 2020
Bližší informace na www.vosplzen.cz
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Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

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:
Přihlášky ke studiu do školního roku 2020/2021
přijímáme v prvním kole přijímacího řízení do
31. 5. 2020.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz,
včetně termínů dnů otevřených dveří.
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 pedagogická a Střední
pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl
Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705
vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.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 27. 9. 2019 – 3. kolo
do 30. 10. 2019 – 4. kolo
Termíny přijímacího řízení:
30. 9. 2019 – 3. kolo a 31. 10. 2019 – 4. kolo
(další kola, pokud počet přijatých studentů
nebude dostačující)

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU

zaměření oboru:

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

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

www.sps-caslav.cz

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

OA a Vyšší odborná škola sociální Ostrava
Nabízíme tříleté studium oboru

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

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

Tel.: 321 720 236
sekretariat@zdravotka.cz
www.zdravotka.cz

Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Poplatek: 3 000,- Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(1000,- Kč/měsíc)

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

■ Nabízíme vzdělávání ve společensky
žádaných oborech.
■ Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce.
Filipínského 1
615 00 Brno

■ Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti,
kteří získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou.

Tel.: 737 236 912

■ Vzdělávání je ukončeno absolutoriem,
označení DiS. za jménem.

vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

■ Studenti mohou posílat elektronické
přihlášky již nyní.
Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

OBORY VZDĚLÁNÍ:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem, DiS.

Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky

Tel.: 233 091 261
info@pedevropska.cz
www.pedevropska.cz

2. Předškolní
a mimoškolní pedagogika
Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. 11. 2019, 29. 1. a 23. 6. 2020
vždy od 17 hodin v budově školy
Podrobnosti na webu školy.
Těšíme se na Vás!

Studium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
■ Bez přijímací zkoušky
■ Bez poplatku za přihlášku
Uzávěrka přihlášek:
3. kolo – do 23. září 2019

NEJVĚTŠÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SE SEDMADVACETILETOU TRADICÍ

1. S
 ociální práce
a sociální pedagogika
Evropská 33
166 23 Praha 6

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní ■ Dálkové ■ Kombinované
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA
Denní ■ Dálkové

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

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT 53-43-N/11

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín

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

sekretar@sps-caslav.cz

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku

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

studuj na

68-43-N/10 Veřejnosprávní
činnosti s podporou ICT
26-47-N/10 Výpočetní
systémy
Informace k přijímacímu řízení:
www.spscv.cz/prijimaci-rizeni-vos/
Osobní návštěvu lze sjednat
prostřednictvím kontaktů.
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Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

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

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

Vzdělávací programy:
TVORBA A KONSTRUKCE NÁBYTKU
DŘEVĚNÉ STAVBY
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“.
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma – 3 roky
Roční školné 3 000 Kč
Ubytování je součástí školy a stravování je
smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo – 31. května 2020,
2. kolo – 15. srpna 2020.

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

ŠKOLA PRO STUDENTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
V ŽIVOTĚ NĚCO DOKÁZAT

Budova VOŠ:
Střelecká 1800
407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 315 011
778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz

Přijímací řízení formou motivačního pohovoru.
Uzávěrka přihlášek: 17. října 2019
Přijímací řízení: 25. října 2019
Více na stránkách školy: www.skolavdf.cz
Na vaše dotazy se těší:
personalistka studijního oddělení Jitka Nagyová:
jitka.nagyova@skolavdf.cz; mobil: 778 538 686
nebo ZŘ VOŠ: Ing. Mgr. Jan Hodničák:
jan.hodnicak@skolavdf.cz; mobil: 778 472 003.

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

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

Pomaturitní
studium
2020
2021

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:

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení
pro doplnění kapacit v technických i netechnických vzdělávacích programech vyšší odborné
školy s denní nebo dálkovou formou vzdělávání.

+420 261 261 638
akcent@akcent.cz

www.akcent.cz

studuj na

■ T říleté denní studium je určeno
maturantům ze všech typů středních
škol.
■ Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
■ 3. kolo přijímacího řízení do 31. 10. 2019,
přihlášky podávejte průběžně.
■ Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.
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studuj na

