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VŠECHNY ČLÁNKY 
… najdete na www.casopis.
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Vzdělávání ve financích a účetnictví
● Zdanění a daňová politika

Den otevřených dveří fakulty: 24.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 17.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 18.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 10.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 31.1.2020

Den otevřených dveří fakulty: 29.1.2020 a 4.4.2020

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

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

http://ffu.vse.cz http://fmv.vse.cz http://fph.vse.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

http://fis.vse.cz http://nf.vse.cz

● Aplikovaná informatika
● Informační média a služby
● Matematické metody v ekonomii
● Multimédia v ekonomické praxi

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

● Management

studujnaVŠE
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Vážení studenti,
vzhledem k událostem posledních 
týdnů se možná ptáte, jaký smysl 
má časopis, který máte právě před 
sebou. 
Naše odpověď je, že štěstí přeje 
připraveným. I krize kolem pande-
mie vám možná ukázala, že ti kdo 
nepanikaří, plánují v předstihu a za-
chovají chladnou hlavu, se zkrátka 
dostanou dál. 
Takže přestože v době psaní těchto 
řádek (březen) neznáme ještě 
přesné termíny maturitních zkou-
šek ani jejich konečnou podobu, 
aktualizujeme termíny odložených 
přihlášek a přijímaček na vysoké 
školy, a také připravujeme novou 
online verzi čísla tohoto časopisu, 
který se poprvé ve své historii bude 
na webu aktualizovat před samot-
ným vydáním. Převádíme naše kur-
zy do online podoby. Reagujeme, 
vyvíjíme se a jsme tu jako předcho-

zích 22 let, abychom vám pomohli 
s přípravou ke studiu. 

Přejeme hodně štěstí u maturity a 
přijímacích zkoušek a hlavně pevné 

zdraví.

Jiří Kadlec, 
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
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DUBEN
Termíny talentových a 

praktických zkoušek hlav-
ně pedagogických fakult 

školy buď přesouvají, 
nebo jsou zrušeny

KVĚTEN
1. 5. a 23. 5.

termíny NSZ SCIO 

ČERVEN
Didaktické testy státních maturit 
(písemná část z ČJ a cizího jazyka 

bude vypuštěna). 
Pokud školy nebudou otevřeny do 

1. 6., bude maturitní vysvědčení
vydáno na základě studijních vý-

sledků z posledních 3 ročníků.
Přijímací zkoušky většiny VŠ

13. 6. dodatečný termín NSZ SCIO.
VŠ často rozšiřují uznávané termí-
ny, aktuální stav najdete na scio.cz
25. 6. podání přihlášky k náhradní

nebo opravné maturitě

» PŘIHLÁŠKY NA VŠ: Které VŠ přijímají přihlášky
i nyní? Najděte si termín na str. 13. «

NOVÉ UČEBNICE V NAŠEM E-SHOPU
 Somatologie (základy anatomie a fyziologie člověka)  Maturitní testy nanečisto – Matematika 
 Maturitní testy nanečisto – Český jazyk a literatura  Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky 
 Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU  

NOVINKY
jaro 2020 www.KamPoMaturite.cz

Časopis můžete zdarma stáhnout a prolistovat na www.Casopis.KamPoMaturite.czTIP!

Stáhněte si zdarma e-booky se vzorovými testy
pro medicínu, psychologii a další obory 
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky.  

Co vás čeká na jaře

Jak zvládnout maturitu
(i v režimu COVID-19)

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

1. HLÍDAT TERMÍNY 2. PODKLADY

3. PŘÍPRAVA

4. NEVYŠLO TO?

www.seminarky.cz

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

Jak se učit? 
Nenuťte se do 

metod, které u vás 
nefungují. Výpisky? 
Přeříkávání nahlas? 

Ráno, poledne, 
večer?

Projděte všechna 
témata, abyste to 
dali alespoň za 4

Pak teprve 
doplňujte 

a vylepšujte

To, co vám nejde, 
nenechávejte  
nakonec. Ať 

před zkouškou 
nepanikaříte.

Opakování  
začínejte vždy 
u jiné otázky

Opakujte aspoň 
2x do týdne  

od učení

Vyzkoušejte  
testy nanečisto  

i s časovými limity

Pořádně spěte,  
naplánujte  

přestávky i jídlo

Odměňte se 
za splnění cíle  

a motivujte se :)

E-book Jak udělat  
maturitu  

stáhnete zdarma  
na KamPoMaturite.cz/e-booky

ČERVEN 
Předpokládaný  

termín konání di-
daktických testů 
státních maturit

ZÁŘÍ 
Opravný termín 

maturity

Učebnice, testy, 
e-booky, přípravné

kurzy

Maturitní 
otázky

Ohlídejte kvalitu 
- s profi podklady
nebo učebnicemi

neriskujete

ČERVEN 
Podat přihlášku 

k opravnému 
termínu

Čtenářské 
deníky

Vše seženete na 
KamPoMaturite.cz  

a Seminarky.cz

Požádejte 
o přezkoumání
výsledků nebo
se připravte na
opravný termín

Některé VŠ a VOŠ 
berou i v září,  
nebo můžete  

zvolit jazykovku

Pohlídejte si status 
studenta kvůli 

pojištění
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Stáhněte si zdarma e-book zdarma Co když neudělám přijímačky 
www.KamPoMaturite.cz/e-bookyTIP!

www.kampomaturite.cz

TIP! Do kdy máte po maturitě status studenta? Přečtěte si článek na str. 6.

Status studenta po maturitě

Maturitu mám za sebou
 Pokračuji na VŠ Jste považováni za studenta až do 

zápisu ke studiu, i pokud o prázdninách vykonává-
te výdělečnou činnost. Forma studia a výdělečná 
činnost/podpora nemá vliv na status studenta až do 
ukončování studia.

 Pokračuji na denní studium SŠ, VOŠ, pomaturitní 
studium jazyků: Můžete vykonávat výdělečnou 
činnost i pobírat podporu. 

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

 Jdu vydělávat/podnikat/mám nárok 
na podporu  
Pokud o prázdninách celý měsíc pobíráte podporu 
nebo vykonáváte výdělečnou činnost, ztrácíte status 
studenta, jinak jej máte do 31. 8.
Přestáváte být studentem den po dni, kdy jste 
úspěšně vykonali maturitní zkoušku.

Neodmaturoval/-a jsem 
 Jdu na náhradní termín Jste považováni za studen-

ta až do dne konání zkoušky.
 Jdu na opravný termín: Máte status studenta do 

konce prázdnin. 
Studentem školy jste do 30. 6.

Vysvětlivky:
Z pohledu zákona o státní sociální podpoře. Oranžový 
text= z pohledu školy (školský zákon)
Výdělečná činnost = OSVČ a činnost v ČR, která zakládá 
účast na nemocenském pojištění

Na co se nejčastěji ptáte

Jaké další možnosti máte pro zachování statusu 
studenta?

 Druhá kola přijímacího řízení na VŠ, nově akreditova-
né programy, soukromé VŠ

 Vyšší odborná škola
 Pomaturitní jazykové studium v denní formě - nutno 

zahájit do konce roku po první vykonané maturitní 
zkoušce

Jak je to s důchodovým pojištěním?

Doba studia se nepočítá do nároku na důchod. Od 18. 
narozenin si můžete důchodové pojištění zajistit dob-
rovolně (2439 Kč měsíčně), jako OSVČ nebo v zaměst-
nání.

Proč už podle školy nejsem studentem, přesto-
že mám status studenta?

Zákon o státní sociální podpoře a zdravotním pojištění 
vychází z jiných termínů, než školský zákon. Z pohledu 
SŠ jste studentem do dne úspěšného vykonání matu-
ritní zkoušky v řádném termínu, v opačném případě do 
30. 6.

Mohu se přihlásit na ÚP?

Na podporu máte nárok jen v případě, pokud jste za 
poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodo-
vé pojištění. U jiné než denní formy studia na SŠ a VOŠ 
navíc při pobírání podpory ztrácíte status studenta.

Mám v přípravném kurzu status studenta?

Pokud nejde o pomaturitní jazykové studium při 
splnění příslušných podmínek, status studenta vám 
nezůstává.
Článek je naší interpretací školského zákona, zákona o 
státní sociálně podpoře a dalších norem, i vzhledem k ne-

standardní situaci ohledně COVID-19 doporučujeme vše 
konzultovat s příslušnými úřady a zdravotní pojišťovnou. 
Schéma zobrazuje pravidla pro školy s akreditací MŠMT v 
ČR za podmínky věku do 26 let, pro ostatní případy a po-
drobnější informace doporučujeme náš článek na www.
KamPoMaturite.cz. 

SOUKROMÉ VŠ

+ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí

+ možnost stipendií nebo
odpuštění školného

+ většinou individuálnější
přístup, menší konkuren-
ce při zkouškách nebo
zápisech

+ školné v řádech desetiti-
síců

x je nutné sledovat návaz-
nost magisterského stu-
dia a šance na uplatnění 
po studiu

x velká část škol neposky-
tuje dotované ubytování 
a stravování

VEŘEJNÉ A STÁTNÍ VŠ

+ neplatí se školné
+ dobré uplatnění absol-

ventů u technických 
a lékařských oborů

+ pro výkon některých
povolání (lékaři, advo-
káti) nutné absolvování
oborů na veřejných
školách

+ velký výběr oborů,
návaznost v dalších
stupních studia

x nižší šance na přijetí,
vyšší „úmrtnost“ v prv-
ních ročnících

x je nutné sledovat šance
na uplatnění po studiu a 
provázanost s praxí

x omezená možnost přivý-
dělku při studiu

VOŠ

+ prakticky zaměřené
vzdělání, prohloubení
specializace, praxe sou-
částí studia

+ často bez přijímacích
zkoušek a vysoká šance
na přijetí

+ možnost zkráceného
studia na VŠ

x školné
x zaměstnavatelé mohou

dávat přednost VŠ vzdě-
lání

JAZYKOVÝ POBYT V 
ZAHRANIČÍ

+ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazyko-
vé zkoušky

+ pokud seženete brigádu,
můžete si přivydělat

x školné, peníze za cestu a
pobyt

x pokud jedete sami,
náročné zařizování, přes 
agenturu poplatek navíc

PŘÍPRAVNÉ KURZY

+ intenzivní příprava, bližší
poznání požadovaného
oboru

+ možnost kombinace s
přípravou na maturitu, s
praxí nebo s pomaturit-
ním jazykovým studiem
pro získání statusu
studenta

+ výhodná cena v přepoč-
tu na hodinu

x cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování

x obvykle nezískáváte
status studenta

x nemáte jistotu přijetí na
daný obor

NÁSTUP DO PRÁCE

+ výdělek, zkušenosti,
nezávislost

x obtížnější návrat
ke studiu

x pro některé profese po-
třebujete vyšší kvalifika-
ci/titul

ÚŘAD PRÁCE,  
REKVALIFIKACE

+ pomoc při hledání práce,
orientace v regionu
a prostředí, zvýšení šan-
ce na uplatnění

+ nemusíte platit SP, ZP
x pro získání podpory

nebo rekvalifikace musí-
te splnit podmínky

STUDIUM  
V ZAHRANIČÍ

+ v zemích EU stejné pod-
mínky jako pro místní
studenty, nepotřebujete
vízum, můžete pracovat-
při studiu

+ dodatek k diplomu má
stejnou platnost i u nás

+ můžete absolvovat jen
část studia v zahraničí
např. v rámci Erasmu

+ status studenta pokud je
zahraniční škola uznána
MŠMT za rovnocennou
VŠ v ČR

x často složité přijímací

řízení, případně školné, 
nutnost přihlášení  
na místních úřadech

x kulturní rozdíly, jazyková
bariéra, pobyt mimo 
známé prostředí

x v zemích mimo EU vás
mohou čekat další admi-
nistrativní úkony – víza, 
nutnost nostrifikace aj.

x náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod

PRÁCE V ZAHRANIČÍ

+ získání jazykových zna-
lostí, praxe, zkušeností

x u stáží nebo dobro-
volnických projektů 
minimální plat nebo jen 
ubytování a strava

x obtížné hledání pozic
v požadovaném oboru 
nebo kvalifikaci

x náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod. 
mohou převýšit vyděla-
nou částku

POMATURITNÍ  
JAZYKOVÉ STUDIUM

+ zdokonalení v jazyce,
možnost složení jazyko-
vé zkoušky

+ možnost přivýdělku
+ výhodná cena v přepoč-

tu na hodinu
+ pokud zahájíte studium

do konce roku po matu-
ritě u akreditované školy,
máte i nadále status
studenta

x cena kurzu, náklady na
dopravu nebo ubytování

ROZCESTNÍK:  
Kam po maturitě?
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Hledáte brigádu? Najdete ji na www.Seminarky.cz/brigadyTIP!

www.seminarky.czwww.kampomaturite.cz

Váháte mezi vysokou školou a praxí? Nebo si chcete při studiu přivydělat?

Zajímají vás míry nezaměstnanosti absolventů VŠ? Najdete je 
na www.VysokeSkoly.com u jednotlivých fakultTIP!

Kam po maturitě: Do práce
Životopis

Mrkněte na web, přečtěte si ně-
kolik článků a vytvořte si vlastní 
strukturovaný životopis se všemi 
náležitostmi. Uděláte si představu, 
co vám tam chybí (praxe? Jazyky? 
Řidičák? Reference? Úroveň počí-
tačových znalostí?), a až se budete 
hlásit na nějakou brigádu (nebo 
práci) – jako když ho najdete.
Najděte si na webu životopisy ně-
kolika skutečných lidí a vzájemně 
je porovnejte. Jak působí vizuálně? 
Obsahují stejné druhy údajů? Je 
tam něco, co byste tam nenapsali? 
Chybí vám tam něco? Jak na vás ti 
lidé působí? Zaměstnali byste je?

Inzeráty

Najděte si na větším pracovním 
webovém portálu inzeráty na 
pozici, kterou plánujete vykonávat. 
Které firmy / instituce nabírají? Jaký 
nabízejí plat? Jaký je to úvazek? 
Uvádějí pracovní dobu? Nabízejí 
nějaké benefity? Jaké jsou výhody 
takového zaměstnání? Jaké jsou 
nevýhody? Co byste museli splnit, 
abyste tu práci mohli vykonávat a 
aby vás přijali? Kolik inzerátů jste 
našli ve městě, ve kterém byste 
chtěli pracovat? Doporučujeme 
tento průzkum provádět opako-
vaně, jak se bude vaše představa o 
budoucím povolání vyvíjet.
Na webovém portálu najděte inze-
ráty na brigády, nabízející praxi ve 
vašem oboru. I pokud nic nehledá-
te, uděláte si představu, co by to 
obnášelo, najít si nějakou praxi při 
studiu na VŠ.

Finance

Malé finanční cvičení: vyberte je-
den z průměrných inzerátů z oboru, 
které jste našli na webu. Vypočítejte 
pomocí webové kalkulačky, jaký je 
čistý příjem daného pracovníka. Ze-
ptejte se rodičů, jaké jsou náklady 

vaší rodiny na bydlení, jídlo, do-
pravu, pojištění a podobně. Zkuste 
vytvořit hrubý domácí rozpočet pro 
daného pracovníka z inzerátu. Une-
sl by jeho fiktivní plat váš současný 
životní styl? Jaké byste museli udě-
lat případné ústupky? Kolik by vám 
přinesla brigáda v oboru?

Kdo se moc ptá, moc se dozví?

Poptejte se ve svém okolí, zjistě-
te, kdo z lidí, které znáte, práci v 
oboru, který vás zajímá, opravdu 
vykonává. Najděte někoho, kdo 
je ochoten si s vámi o své práci 
pohovořit. Položte jim otázky, které 
vás zajímají. Pokud nevíte, ptejte 
se na to, jak se ke své práci dostali, 
kterou školu vystudovali, jaké pro 
ně bylo studium, co bylo obtížné, 
nebo záludné. Co je na jejich práci 
těší – a co jim vadí. Jaké předpo-
klady by měl mít ten, kdo bude v 
tomto povolání úspěšný a bude ho 
dělat rád? Je potřeba získání praxe 
nebo licence? Je nutné být součástí 
nějaké instituce, komory nebo po-
dobně? Jak vidí budoucnost svého 
oboru? Co by vám doporučili? Jak 
by vám doporučili se připravovat 
na zkoušky a na studium, respekti-
ve na vykonávání tohoto povolání? 
Je něco, na co byste si měli dát 

pozor? V čem se jejich pohledy vzá-
jemně liší? Je nějaká rada, kterou 
by dali sami sobě ve vašem věku?

Pořádek

Všechny důležité dokumenty, které 
se týkají vašeho vzdělání, práce, 
brigád nebo praxe, si pečlivě zaklá-
dejte do desek a sepisujte. Dobře 
vám poslouží k sestavení vašeho ži-
votopisu nebo profesního portfolia, 
jako doklady praxe, případně z nich 
můžete čerpat kontakty na referen-
ce. Také vám mohou být užitečné 
při vytvoření daňového přiznání 
nebo jako podklady pro správu 
sociálního zabezpečení, pojišťovnu 
nebo finanční úřad. Nikdy nevíte, 
kdy se vám v životě budou hodit. 
Že si máte schovávat certifikáty o 
absolvovaných kurzech a školeních, 
je asi samozřejmé.

Reference

Pokud absolvujete praxi nebo 
brigádu (a není to úplná katastrofa) 
a nadřízený je vám alespoň trochu 
nakloněn, požádejte ho o písemné 
hodnocení a o to, zda ho můžete 
uvést v životopisu jako referenci. Pí-
semné hodnocení si můžete přinést 
s sebou na pohovor. 

Chtěli byste po dostudování 
VŠ pracovat ve stejném oboru, 

který nyní studujete?

Zdroj: Almanach Top zaměstnavatelé 
2019, ASA, 11 577 respondentů 2019

Jaké máte zkušenosti 
při studiu VŠ?

Zdroj: Almanach Top zaměstnavatelé 
2019, ASA

Co pro vás bude hned po  
dokončení VŠ nejdůležitější?
Získat dobře placené místo  42,9 %
Věnovat se tomu, co mě baví  36,6 %
Získat zkušenosti v zahraničí  11,0 %
Dále se vzdělávat 5,1 %
Založit rodinu 2,5 %
Jiné  1,9 %

Zdroj: Dotazníkové šetření varianta A,  
3. termín NSZ 9. 3. 2019, SCIO

Uchazeči o zaměstnání: Co 
vám aktuálně na vaší práci 
nejvíce chybí, co byste ocenili?
Nevyhovující tým či vedení 25 %
Vyšší mzda  14 %
Osobní či profesní rozvoj  10 %
Lepší nabídka benefitů  9 %
Poskytnutí flexibility  7 %
Nevyhovující náplň práce  5 %
Lepší pracovní prostředí  4 %
Profesní výzvy a motivace  3 %
Časová náročnost  3 %

Zdroj: Průzkum uchazečů o zaměstnání, 
Mzdový průzkum 2019, Hays.cz

Jak jsou na tom ostatní?

určitě ano
49%

spíše ano
39%

nevím
6%

spíše ne
5%

určitě ne
1%

určitě ano
49%

spíše ano
39%

nevím
6%

spíše ne
5%

určitě ne
1%

pracovní 
zkušenost v oboru 

studia v ČR
39%

pracovní 
zkušenost mimo 
obor studia v ČR

37%

jiná dobrovolná 
(neplacená) 

činnost mimo VŠ
16%

samostatná 
výdělečná činnosti 

(OSVČ)
8%

Sedmero rad 
při vstupu  
do světa  

práce
1.  Rozlišujte, co je nezbytné, co je

důležité, co je prospěšné a co je
zbytečné.

2.  Chovejte se k ostatním tak, jak
byste si sami přáli, aby se ostatní
chovali k vám. Tj. slušně. Jak se
říká – každého člověk potká v
životě dvakrát. Podruhé to může
být třeba u přijímacího pohovo-
ru.

3.  Pozdravte, poděkujte, pokud
nemůžete dorazit včas na schůz-
ku, zavolejte předem, omluvte
se a uveďte důvod. Važte si času
svého - i druhých.

4.  Když nevíte, nestyďte se slušně
zeptat.

5.  Oblékejte se přiměřeně situaci.

6.  Založte si emailovou schránku
se svým civilním jménem dřív,
než začnete rozesílat odpovědi
na inzeráty na pracovní pozi-
ce, brigády, praxe, stáže nebo
trainee programy - pokud chce-
te, aby Vás brali vážně. (Tedy ne
sexykocicka21@nejakyportal.
com, ale alzbeta.kockova@neja-
kyportal.com.)

7.  Veďte si diář (klidně v telefonu,
jestli chcete) - a všechny udá-
losti a úkoly si do něj zazname-
návejte. Dívejte se do něj každý
den.
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Předchozí čísla časopisu stahujte a prohlížejte zdarma 
na www.Casopis.KamPoMaturite.czTIP!

www.seminarky.cz

Pokud to letos nevyšlo nebo se chystáte k maturitě a přijímačkám až napřesrok, 
doporučujeme pro přípravu kurzy, které zahajujeme na podzim 2020.

Přijímací zkoušky na VŠ  2021

NULTÉ ROČNÍKY – CELOROČNÍ KURZY
Praha, Brno, Ostrava – sobota nebo středa / Od října 2020 do dubna / května 2021

LÉKAŘSKÉ FAKULTY PSYCHOLOGIE ŽURNALISTIKA PRÁVO

SAMOSTATNÉ MODULY

Modul 
MATEMATIKA

Modul  
POLICEJNÍ AKADEMIE

Modul 
OSP

Modul 
FYZIKA

Modul  
ZSV

Modul  
CHEMIE

Modul  
BIOLOGIE

Moduly  
OSP + TSP

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ 
www.KamPoMaturite.cz/e-booky TIP!

Modul  
ČESKÝ JAZYKVIP 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.

›› STAHUJ 
27 000 prací 9 000 zdarma 
24 hodin denně platba kartou 
nebo mobilem  výhodné  
stahování za kredity

›› VKLÁDEJ
maturitní otázky čtenářské de-
níky  slohové práce seminárky 
referáty výpisky

›› VYDĚLEJ 
Získej kredity za: registraci  sta-
hování vložených prací  like na 
Facebooku vložení práce zdar-
ma přihlášení do redakce. 

Získané kredity použij na staho-
vání dalších prací nebo si je nech 
proplatit na účet.

www.kampomaturite.cz

Tipy pro septimány 
a studenty třetích ročníků
Jste v předposledním ročníku? Plánovat strategii pro přípravu na maturitu a přijímačky 
2021 v dubnu 2020 není tak úplně od věci.

Proč ta skepse?

Pokud se chystáte na následující 
fakulty, určitě zbystřete (a možná 
uvažujte o pojistce v podobě doda-
tečné přihlášky na jiný obor). Šance 
na přijetí 2019 byla:
• Filozofická fakulta UK program

Psychologie 6,2 %
• 3. lékařská fakulta UK 22,2 %
• Právnická fakulta UK 27 %
• Pedagogická fakulta OU 35,4 %
• Ekonomicko-správní fakulta MU

42,1 %
V minulém roce podalo 53 % 
uchazečů o studium na VŠ jednu 
přihlášku, 23 % dvě přihlášky, 24 % 
tři nebo více přihlášek.
Zdroj: program Psychologie https://
is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.
php, údaje za fakulty https://dsia.msmt.
cz, počty „živých“ přihlášených, počty 
přijatých, uchazeči z ČR 2019, násobnost 
přihlášek jaro 2019

Proč si stáhnout e-booky

Přečtěte si naše e-booky. Stáhnete 
je tady: www.KamPoMaturite.cz/e-
booky Proč? Najdete tu na jednom 
místě nejdůležitější informace.  
Kde obor/program můžete studo-
vat, z čeho jsou přijímačky, vyzkou-
šíte test, najdete doporučenou 
literaturu. E-booky jsou zdarma.

Co budete potřebovat

Psychologie: 66 přijatých/1062 
přihlášených. To je bilance na FF UK 
za rok 2019. Pokud se přes test psy-
chologie, studijních předpokladů, 
ZSV nebo biologie a esej propra-
cujete k ústní části zkoušky, měli 
byste předložit výčet odborných 
aktivit, tedy seminárních a jiných 
prací, praxí, stáží, strukturovaný 
životopis včetně zpracované reflexe 
získaných zkušeností v písemné 
podobě, a odevzdat seznam nastu-
dované odborné literatury.  
Na dalších fakultách je situace ob-
dobná (viz náš e-book), odkazy  
na testy najdete níže.
Medicína: Čekají vás testy z fyziky, 
biologie, chemie, někde 2. kolo  
s ústní zkouškou pro ověření mo-
tivace uchazeče nebo obeznáme-
nost s oborem. Jste obeznámeni  
s oborem? Víte, proč chcete jít  
na medicínu? Zjišťujte, sepisujte, 
argumentujte.
Právo: S výjimkou Masarykovy 
univerzity právnické fakulty při-
hlíží k výsledkům testů obecných 
studijních předpokladů NSZ Scio, 
případně ZSV. Masarykova uni-
verzita má vlastní testy studijních 
předpokladů (TSP). Naordinujte si 

testy a řádnou porci čtiva v oblasti 
politologie, mezinárodních vztahů, 
ekonomie, sociologie, filozofie, eti-
ky, logiky a psychologie. U maturity 
jako když je najdete.
Ekonomie: Přijímací zkouška nej-
častěji obsahuje test z matematiky 
a cizího jazyka, test studijních před-
pokladů nebo kombinaci těchto 
testů. Podrobně jsme se ekonomic-
kým oborům věnovali  
v zářijovém čísle časopisu – prolis-
tujte si je zdarma na www.Casopis.
KamPoMaturite.cz. 

Otestujte, jak jste na tom

Na www.KamPoMaturite.cz/pri-
jimaci-testy-vs-online najdete 
desítky testů řazených podle oboru 
a fakulty. Online testy s vyhodnoce-
ním do mailu můžete vyzkoušet  
na www.VysokeSkoly.com/testy. 
Vyzkoušejte i testy CERMAT ke stát-
ní maturitě z minulých let.

Kurzy

Vzhledem k situaci ohledně pande-
mie COVID-19 školy většinu akcí  
na jaře a v létě 2020 buď zcela 
zrušily, nebo dochází ke změně 
termínů. Akce budeme aktualizovat 
na našem webu www.KamPoMatu-
rite.cz. 
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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 
MEDICÍNA Modelové otázky  
k přijímacím zkouškám na 1. lékařskou 
fakultu UK (1. LF UK)

PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP 
a Cvičebnice ZSV (SCIO)

SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy 
společenských věd (Eurolex)

PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se 
dostat na vysokou – skripta (AMOS)

BIOLOGIE / CHEMIE / FYZIKA
Modelové otázky pro přijímací  
zkoušky 2 LF (Karolinum) 

EKONOMICKÉ FAKULTY  
Přijímací zkoušky z matematiky 
na VŠE – skripta (AMOS)

ZDARMA PRO VÁS E-booky Jak se 
dostat na nejžádanější obory  
– psychologie, medicína, právo, TSP OSP
a další – stahujte zdarma
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

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,  info@kampomaturite.cz

Z čeho se budu učit  na maturitu 
Maturita AJ, MAT, ČJ 
(Didaktis)

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

Které veřejné a státní VŠ ještě přijímají přihlášky? 

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol (březen 2020), bakalářské a dlouhé magisterské obory/programy akreditované MŠMT v ČJ. Přehled se mění podle naplně-
ní kapacity, vypisování nových termínů mj. kvůli COVID-19, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Termíny pravidelně aktualizujeme na www.KamPoMaturite.cz 
a www.VysokeSkoly.com.TIP!

DUBEN

14. 4. Fakulta aplikovaných věd ZČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fav.zcu.cz

15. 4.

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo www.icv.mendelu.cz, Policejní akademie ČR 1. kolo www.pacr.
cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo Aplikovaná logistika www.flkr.utb.cz, Fakulta elektrotechnická 
ZČU 1. kolo www.fel.zcu.cz, Fakulta strojní ZČU 1. kolo  www.fst.zcu.cz, Filozofická fakulta UK program Filmová 
studia www.ff.cuni.cz, Pedagogická fakulta JČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.pf.jcu.cz, Teologická fakulta 
JČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.tf.jcu.cz, Agronomická fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo 
af.mendelu.cz, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze všechny fakulty prodloužení termínu pro 1. kolo  
www.vscht.cz, Fakulta právnická ZČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fpr.zcu.cz

17. 4. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU 1. kolo www.fld.czu.cz, Zdravotně sociální fakulta JČU prodloužení termínu pro 1. 
kolo www.zsf.jcu.cz

20. 4. Přírodovědecká fakulta UJEP prodloužení termínu pro 1. kolo prf.ujep.cz, Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na 
vzdělávání), Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta UHK prodloužení termínu pro 1. kolo www.uhk.cz

28. 4. Provozně ekonomická fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo www.pef.mendelu.cz

30. 4.

Ekonomická fakulta JČU 1. kolo  www.ef.jcu.cz, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo www.fjfi.
cvut.cz, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo www.frrms.mendelu.cz, Fakulta 
přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 1. kolo  www.fp.tul.cz, Fakulta strojního inženýrství UJEP 1. kolo  www.
fsi.ujep.cz, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 1. kolo www.fse.ujep.cz, Filozofická fakulta UJEP prodloužení termínu 
pro 1. kolo ff.ujep.cz, Fakulta vojenského leadershipu UNOB doplňující kolo fvl.unob.cz, Fakulta vojenského zdra-
votnictví UNOB bakalářský program fvz.unob.cz, Fakulta vojenských technologií UNOB vojenské studium doplňující 
kolo fvt.unob.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 1. kolo, 2. kolo oba programy 31. 7. www.cmtf.
upol.cz, Fakulta aplikované informatiky UTB 1. kolo www.fai.utb.cz, Fakulta multimediálních komunikací UTB 1. 
kolo TPAnT, TPAuT fmk.utb.cz, Vysoká škola ekonomická v Praze fakulty mimo NF 1. kolo www.vse.cz, Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých Budějovicích 1. kolo www.vstecb.cz, Fakulta sociálních věd UK prodloužení ter-
mínu v 1. kole www.fsv.cuni.cz, Institut vzdělávání a poradenství ČZU prodloužení termínu pro 1. kolo www.ivp.czu.
cz, Filozofická fakulta JČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.ff.jcu.cz, Přírodovědecká fakulta JČU prodloužení 
termínu pro 1. kolo www.prf.jcu.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo www.
ldf.mendelu.cz, Zahradnická fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo www.zf.mendelu.cz, Pedagogická 
fakulta UJEP prodloužení termínu pro 1. kolo www.pf.ujep.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE prodloužení 
termínu pro 1. kolo fcht.upce.cz, Fakulta managementu a ekonomiky UTB prodloužení termínu pro 1. kolo www.
fame.utb.cz, Fakulta filozofická ZČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.ff.zcu.cz, Fakulta zdravotnických studií 
ZČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fzs.zcu.cz

KVĚTEN

10. 5. Fakulta pedagogická ZČU 1. kolo bakalářské programy/obory www.fpe.zcu.cz

11. 5. Vysoká škola polytechnická Jihlava 1. kolo www.vspj.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU prodloužení termínu 
pro 1. kolo www.opf.slu.cz

14. 5. Fakulta restaurování UPCE 1. kolo fr.upce.cz

15. 5. Hudební fakulta JAMU nově akreditované 5leté Mgr. programy Dirigování, zpěv a operní režie a Kompozice 
hf.jamu.cz

25. 5. Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo, www.fzs.tul.cz

30. 5. Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo nf.vse.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE prodloužení termínu 
pro 1. kolo fei.upce.cz

31. 5. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fpf.slu.cz

ČERVEN

15. 6. Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz

30. 6. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 1. kolo  www.dfjp.cz

www.seminarky.cz

Během dubna a dalších měsíců můžete uspět s podáním přihlášky na mnoha veřejných 
vysokých školách. Aktuální stav najdete na www.KamPoMaturite.cz. 

Dny otevřených dveří vysokých škol
Dny otevřených dveří, které v této části obvykle uvádíme, jsou vzhledem k omezení provozu na školách zrušeny. Můžete 
ale navštívit virtuální dny otevřených dveří – seznam škol, které je nabízejí, se stále rozšiřuje. V době přípravy čísla (březen) je 
vypsaly např. FAPPZ ČZU nebo VŠE v Praze.  


