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Vysoká
škola
ekonomická
v Praze

FAKULTA FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● 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

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

● 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

http://fis.vse.cz

http://nf.vse.cz

FAKULTA
MANAGEMENTU

http://fm.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111
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Vážení studenti,
vzhledem k událostem posledních
týdnů je časopis, který máte právě
před sebou, již třetí verzí původního čísla.
Uvědomujeme si, že naše poslání, pomáhat vám zorientovat
se na poli dalšího vzdělávání, má
nyní větší význam než kdy dříve.
Situace je složitá, neustále se mění,
a je těžké si udržovat přehled.
Pomáháme vám odlehčit od těchto
starostí tím, že pro vás připravujeme informace, abyste se mohli
soustředit na ostatní velké výzvy
ve svém životě.
Mnohé vysoké školy posunuly
termíny odevzdání přihlášek,
objevily se nové možnosti a také
nové termíny Scio testů. Možná
je to příležitost znovu zvážit, kam
se budete hlásit. Jak už to v životě
bývá, když se jedny dveře zavřou,
jiné se otevírají.

REDAKCE, VYDAVATEL

Přejeme hodně štěstí u maturity
a přijímacích zkoušek a hlavně pevné
zdraví.

Jiří Kadlec,
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

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
Filip Toužimský – DTP, sazba
Veronika Vargová – adresáře škol

INZERCE:
Mgr. Marek Sochor
reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v září a v lednu.
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NAPIŠTE NÁM
… o čem byste si chtěli přečíst příště
na info@kampomaturite.cz

VŠECHNY ČLÁNKY
… najdete na www.casopis.
kampomaturite.cz
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NOVINKY
jaro 2020 www.KamPoMaturite.cz

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

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

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

Termíny květen a červen
KVĚTEN

30. 5. termín online NSZ SCIO

ČERVEN
Didaktické testy státních maturit
(písemná část z ČJ a cizího jazyka
bude vypuštěna), ústní část maturit.
Pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6.,
bude maturitní vysvědčení vydáno
na základě studijních výsledků
z posledních 3 ročníků.
Přijímací zkoušky většiny VŠ.
13. a 27. 6. a 11. 7. dodatečné termíny
NSZ SCIO. VŠ často rozšiřují uznávané
termíny, aktuální stav najdete na scio.cz
25. 6. podání přihlášky k náhradní nebo
opravné maturitě

TIP!

Octli jste se
v krizi a nevíte si rady?
Zavolejte na linku pomoci.
Bezplatná infolinka ke koronaviru
vč. psychologické pomoci: 1212 ZDARMA
Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí)
116 111 (nonstop) pomoc pro děti, mládež
a studující do 26 let ZDARMA
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize)
116 000 (nonstop), pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče,
příbuzné, učitele, vychovatele) ZDARMA
Linka první psychické pomoci (Cesta z krize)
116 123 (nonstop), krizová pomoc pro dospělé ZDARMA
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)
116 006 (nonstop), pomoc pro oběti a pozůstalé ZDARMA
Národní linka pro odvykání
800 350 000 (všední dny 10-18:00),
pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu,
drogách, gambling apod. ZDARMA

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

www.seminarky.cz
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Jak zvládnout maturitu
(i v režimu COVID-19)

1. HLÍDAT TERMÍNY
ČERVEN
Předpokládaný
termín konání
didaktických testů
státních maturit

ČERVEN
Podat přihlášku
k opravnému
termínu

ZÁŘÍ
Opravný termín
maturity

2. PODKLADY

Učebnice, testy,
e-booky, přípravné
kurzy

E-book Jak udělat
maturitu
stáhnete zdarma
na KamPoMaturite.cz/e-booky

Maturitní
otázky

Čtenářské
deníky

Ohlídejte kvalitu
– s profi podklady
nebo učebnicemi
neriskujete

Vše seženete na
KamPoMaturite.cz
a Seminarky.cz

3. PŘÍPRAVA
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 :)

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

Pohlídejte si status
studenta kvůli
pojištění

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

TIP!

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

www.kampomaturite.cz
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Status studenta po maturitě

Maturitu mám za sebou
 Pokračuji na VŠ Jste považováni za studenta
až do zápisu ke studiu, i pokud o prázdninách vykonáváte 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 studenta 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

TIP!

Na co se nejčastěji ptáte
Jaké další možnosti máte pro zachování statusu
studenta?
 Druhá kola přijímacího řízení na VŠ, nově akreditované 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 dobrovolně (2439 Kč měsíčně), jako OSVČ nebo v zaměstnání.

Proč už podle školy nejsem studentem, přestože mám status studenta?
Zákon o státní sociální podpoře a zdravotním pojištění
vychází z jiných termínů, než školský zákon. Z pohledu
SŠ jste studentem do dne úspěšného vykonání maturitní
zkoušky v řádném termínu, v opačném případě do 30. 6.

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

Stáhněte si zdarma e-book zdarma Co když neudělám přijímačky
www.KamPoMaturite.cz/e-booky

www.seminarky.cz
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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 nestandardní 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 podrobnější informace doporučujeme náš článek
na www.KamPoMaturite.cz.

ROZCESTNÍK:
Kam po maturitě?
SOUKROMÉ VŠ

VOŠ

+ často bez přijímacích

+ prakticky zaměřené

zkoušek a vysoká šance
na přijetí

+ možnost stipendií nebo
odpuštění školného

+

+ většinou individuálnější
přístup, menší konkurence při zkouškách nebo
zápisech

+ školné v řádech desetitisíců

x je nutné sledovat návaznost magisterského
studia a šance na uplatnění po studiu

x velká část škol neposkytuje dotované ubytování
a stravování

VEŘEJNÉ A STÁTNÍ VŠ
+ neplatí se školné
+ dobré uplatnění absol-

+
x
x

JAZYKOVÝ POBYT
V ZAHRANIČÍ

povolání (lékaři, advokáti)
nutné absolvování oborů
na veřejných školách

+ velký výběr oborů, návaznost v dalších stupních
studia

+
x
x

x je nutné sledovat šance

+

+
x

x omezená možnost přivý-

x

TIP!

+ výdělek, zkušenosti, nezáx
x

možnost složení jazykové
zkoušky
pokud seženete brigádu,
můžete si přivydělat
školné, peníze za cestu
a pobyt
pokud jedete sami,
náročné zařizování, přes
agenturu poplatek navíc

poznání požadovaného
oboru
možnost kombinace s přípravou na maturitu, s praxí nebo s pomaturitním
jazykovým studiem pro
získání statusu studenta
výhodná cena v přepočtu
na hodinu
cena kurzu, náklady na dopravu nebo ubytování
obvykle nezískáváte
status studenta

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

x kulturní rozdíly, jazyková
x

x

bariéra, pobyt mimo
známé prostředí
v zemích mimo EU
vás mohou čekat další
administrativní úkony –
víza, nutnost nostrifikace aj.
náklady na ubytování,
cestu, agenturu apod.

PRÁCE V ZAHRANIČÍ

ÚŘAD PRÁCE,
REKVALIFIKACE

+ získání jazykových znalos-

+ pomoc při hledání práce,

x

+
x

x

orientace v regionu
a prostředí, zvýšení šance
na uplatnění
nemusíte platit SP, ZP
pro získání podpory nebo
rekvalifikace musíte splnit
podmínky

x

STUDIUM
V ZAHRANIČÍ
+ v zemích EU stejné

+ intenzivní příprava, bližší

na uplatnění po studiu
a provázanost s praxí
dělku při studiu

NÁSTUP DO PRÁCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY

x nižší šance na přijetí,
vyšší „úmrtnost“ v prvních
ročnících

na daný obor

+ zdokonalení v jazyce,

ventů u technických
a lékařských oborů

+ pro výkon některých

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

x nemáte jistotu přijetí

+
+
+
x

podmínky jako pro místní
studenty, nepotřebujete
vízum, můžete pracovatpři 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
často složité přijímací
řízení, případně školné,
nutnost přihlášení
na místních úřadech

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

POMATURITNÍ
JAZYKOVÉ STUDIUM
+ zdokonalení v jazyce,
+
+
+

x

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

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

www.kampomaturite.cz
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Kam po maturitě: Do práce
Váháte mezi vysokou školou a praxí? Nebo si chcete při studiu přivydělat?
Životopis
Mrkněte na web, přečtěte si několik článků a vytvořte si vlastní
strukturovaný životopis se všemi
náležitostmi. Uděláte si představu,
co vám tam chybí (praxe? Jazyky?
Řidičák? Reference? Úroveň počítačových znalostí?), a až se budete
hlásit na nějakou brigádu (nebo
práci) – jako když ho najdete.
Najděte si na webu životopisy několika 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 opakovaně, jak se bude vaše představa
o budoucím povolání vyvíjet.
Na webovém portálu najděte
inzeráty na brigády, nabízející praxi
ve vašem oboru. I pokud nic nehledáte, uděláte si představu, co by to
obnášelo, najít si nějakou praxi při
studiu na VŠ.

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

Kdo se moc ptá, moc se dozví?
Poptejte se ve svém okolí, zjistěte,
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 předpoklady 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 podobně?
Jak vidí budoucnost svého oboru?
Co by vám doporučili? Jak by vám
doporučili se připravovat na zkoušky a na studium, respektive na vykonávání tohoto povolání? Je něco,

na co byste si měli dát pozor?
V čem se jejich pohledy vzájemně
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 zakládejte do desek a sepisujte. Dobře
vám poslouží k sestavení vašeho
životopisu nebo profesního portfolia,
jako doklady praxe, případně z nich
můžete čerpat kontakty na reference.
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.
Písemné hodnocení si můžete
přinést s sebou na pohovor.

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

TIP!

Hledáte brigádu? Najdete ji na www.Seminarky.cz/brigady

www.seminarky.cz
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Chtěli byste po dostudování
VŠ pracovat ve stejném oboru,
který nyní studujete?

nevím
6%

spíše ne
5%

určitě ne
1%

určitě ano
49%

Jaké máte zkušenosti
při studiu VŠ?
samostatná
výdělečná činnosti
(OSVČ)
8%

pracovní
zkušenost v oboru
studia v ČR
39%

jiná dobrovolná
(neplacená)
činnost mimo VŠ
16%
pracovní
zkušenost mimo
obor studia v ČR
37%

spíše ano
39%

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

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: Almanach Top zaměstnavatelé
2019, ASA

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
Vyšší mzda
Osobní či profesní rozvoj
Lepší nabídka benefitů
Poskytnutí flexibility
Nevyhovující náplň práce
Lepší pracovní prostředí
Profesní výzvy a motivace
Časová náročnost

25 %
14 %
10 %
9%
7%
5%
4%
3%
3%

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

TIP!

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 pohovoru.

3. Pozdravte, poděkujte, po-

Jak jsou na tom ostatní?
Co pro vás bude hned po
dokončení VŠ nejdůležitější?

Sedmero rad
při vstupu
do světa
práce

kud nemůžete dorazit včas
na schůzku, 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 pozice,
brigády, praxe, stáže nebo
trainee programy – pokud
chcete, aby Vás brali vážně.
(Tedy ne sexykocicka21@
nejakyportal.com, ale alzbeta.
kockova@nejakyportal.com.)

7. Veďte si diář (klidně v telefonu, jestli chcete) – a všechny
události a úkoly si do něj
zaznamenávejte. Dívejte
se do něj každý den.

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

www.kampomaturite.cz
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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?

Co budete potřebovat

Pokud se chystáte na následující
fakulty, určitě zbystřete (a možná
uvažujte o pojistce v podobě dodatečné 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.

Psychologie: 66 přijatých/1062
přihlášených. To je bilance na FF UK
za rok 2019. Pokud se přes test psychologie, studijních předpokladů,
ZSV nebo biologie a esej propracujete 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 nastudované odborné literatury.
Na dalších fakultách je situace obdobná (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 motivace uchazeče nebo obeznámenost s oborem. Jste obeznámeni
s oborem? Víte, proč chcete jít
na medicínu? Zjišťujte, sepisujte,
argumentujte.
Právo: S výjimkou Masarykovy
univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných
studijních předpokladů NSZ Scio,
případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních
předpokladů (TSP). Naordinujte si

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/ebooky. Proč? Najdete tu na jednom
místě nejdůležitější informace.
Kde obor/program můžete studovat, z čeho jsou přijímačky, vyzkoušíte test, najdete doporučenou
literaturu. E-booky jsou zdarma.

testy a řádnou porci čtiva v oblasti
politologie, mezinárodních vztahů,
ekonomie, sociologie, filozofie, etiky, logiky a psychologie. U maturity
jako když je najdete.
Ekonomie: Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky
a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto
testů. Podrobně jsme se ekonomickým oborům věnovali
v zářijovém čísle časopisu – prolistujte si je zdarma na www.Casopis.
KamPoMaturite.cz.

Otestujte, jak jste na tom
Na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online najdete
desítky testů řazených podle oboru
a fakulty. Online testy s vyhodnocením do mailu můžete vyzkoušet
na www.VysokeSkoly.com/testy.
Vyzkoušejte i testy CERMAT ke státní maturitě z minulých let.

Kurzy
Vzhledem k situaci ohledně
pandemie 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.KamPoMaturite.cz.

›› STAHUJ

›› VKLÁDEJ

›› VYDĚLEJ

 27 000 prací  9 000 zdarma
 24 hodin denně  platba kartou nebo mobilem  výhodné

 maturitní otázky  čtenářské
deníky  slohové práce  seminárky  referáty  výpisky

Získej kredity za: registraci
 stahování vložených prací
 like na Facebooku  vložení práce zdarma  přihlášení
do redakce.

stahování za kredity

Získané kredity použij na stahování dalších prací nebo si je nech
proplatit na účet.

TIP!

Předchozí čísla časopisu stahujte a prohlížejte zdarma
na www.Casopis.KamPoMaturite.cz

www.seminarky.cz
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Přijímací zkoušky na VŠ 2021
Pokud to letos nevyšlo nebo se chystáte k maturitě a přijímačkám až napřesrok,
doporučujeme pro přípravu kurzy, které zahajujeme na podzim 2020. V případě
další vlny omezení budou naše kurzy opět pružně převedeny do online podoby.
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
POLICEJNÍ AKADEMIE

Modul
OSP

Modul
FYZIKA

Modul
MATEMATIKA

Modul
CHEMIE

Modul
BIOLOGIE

Moduly
OSP + TSP

Modul
ZSV

VIP balíčky: Ušetříte stovky korun

Modul
ČESKÝ JAZYK

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.

TIP!

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

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

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

Maturita AJ, MAT, ČJ
(Didaktis)

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)

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:

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/

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

www.seminarky.cz
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Které veřejné VŠ ještě přijímají přihlášky?
Během května a dalších měsíců můžete uspět s podáním přihlášky na mnoha veřejných
vysokých školách. Aktuální stav najdete na www.KamPoMaturite.cz.
KVĚTEN
10. 5.

Fakulta pedagogická ZČU 1. kolo bakalářské programy/obory www.fpe.zcu.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU
prodloužení termínu pro 1. kolo www.fel.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, Fakulta veřejných
politik v Opavě SLU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fvp.slu.cz, Fakulta sociálně ekonomická UJEP prodloužení
termínu v 1. kole www.fse.ujep.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

ČERVENEC
11. 7.

Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo vybrané programy www.prf.upol.cz

13. 7.

Fakulta stavební VŠB-TUO 2. kolo www.fast.vsb.cz

15. 7.

Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz

21. 7.

Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

23. 7.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz

31. 7.

Hudební a taneční fakulta AMU obory Viola, Fagot, Violoncello www.hamu.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo
www.fsv.cvut.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz, Fakulta bezpečnostního inženýrství 2. kolo
www.fbi.vsb.cz

SRPEN
1. 8.

Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz

2. 8.

Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz

3. 8.

Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz

10. 8.

Evangelická teologická fakulta UK dodatečné přijímací řízení web.etf.cuni.cz

15. 8.

Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz

17. 8.

Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo www.fzs.ujep.cz, Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo prf.ujep.cz

18. 8.

Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

25. 8.

Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz

30. 8.

Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz

31. 8.

Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz,
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz

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

Dny otevřených dveří vysokých škol
Dny otevřených dveří, které v této části obvykle uvádíme, jsou vzhledem k omezení provozu na školách přesouvány či převáděny do virtuální podoby. Sledujte prezentace od str. 20 nebo článek na našich stránkách https://bit.ly/3bwOjul.

TIP!

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

www.kampomaturite.cz
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Studentka

VŠE:

škola nabízí
programy,
které byste
možná ani
nečekali.
Michaela Šmakalová
studentka bakalářského studia
na Vysoké škole ekonomické v Praze

Proč jste si vybrala Vysokou školu
ekonomickou v Praze (VŠE) a Fakultu
financí a účetnictví (FFÚ)?
Původně jsem plánovala jít na Matfyz
(Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy), kam jsem byla přijata bez
přijímacích zkoušek, ale přeci jen jsem
nechtěla studovat matematiku jako
takovou, a tak jsem se rozhodla pro
jinou práci s čísly, a to právě na Fakultě
financí a účetnictví VŠE.
Jak jste se o VŠE či FFÚ dozvěděla?
Myslím, že o VŠE jsem se dozvěděla
od učitelky matematiky. Její dcera chodí také na VŠE. Občas nám řekla nějaké
zkušenosti a informace.
Jak jste se připravovala na přijímací
zkoušky? Proběhla nějaká extra
příprava?
Na přijímací zkoušky jsem se připravovala asi týden dopředu. Propočítala
jsem si nějaké testy z minulých let,
které mi nepřišly nějak zvláště těžké.
Jaký pro vás byl přechod ze střední
školy na vysokou? Zorientovala
jste se rychle? Šli s vámi ze střední
na VŠE i nějací spolužáci?
Osobně nemám moc ráda změny, takže
jsem se přechodu trochu bála. Nepocházím z Prahy, a tak změna školy znamenala i změnu bydlení. Nicméně na začátek
semestru jsem se těšila, a nakonec jsem
všechno bez problémů zvládla. Také bylo
příjemné, že už jsem tu pár lidí znala.
Ze střední školy nás na VŠE šlo asi šest,
i když každý na jiný program.

TIP!

Bylo něco, co vás v prváku na VŠE
překvapilo?
Hodně lidí si ze začátku nemohlo
zvyknout na prodloužené vyučovací
bloky po hodině a půl. Osobně mi to
problém nedělalo, i na gymnáziu jsme
měli touto formou semináře. Asi nejvíc
mě překvapila anonymita. Nemáte
žádnou svojí pevnou třídu, ani kruhy,
jako je to obvyklé na některých jiných
vysokých školách. Často potkáváte
nové lidi. Osobně doporučuji si najít
na každém cvičení alespoň jednoho
člověka, se kterým tam budete chodit.
Určitě to pak bude o něco veselejší.
Jaká přednáška vás nejvíc bavila
a proč?
Zatím mě asi nejvíce bavila přednáška z ekonomie. Byla to sice náročná
přednáška, učí se tři hodiny v kuse, ale
byla velice poutavá a poučná, obzvlášť
pro člověka z gymnázia, který o této
problematice prakticky nic neví.
Čím byste se chtěla v budoucnu
živit?
Chtěla bych být auditorkou. Tento cíl
jsem si stanovila, když jsem se pro FFÚ
rozhodla a doufám, že mi to vyjde.
Setkala jste se před nástupem
na VŠE s nějakým mýtem o škole,
který se po nástupu na VŠE nepotvrdil?
Asi největším mýtem, se kterým
jsem se před nástupem do školy setkala, byly velice obtížné přijímací
zkoušky z matematiky. To se vůbec

nepotvrdilo. Přijímací zkoušky byly
ve výsledku podle mého názoru
lehké. Stačilo si jen napočítat testy
z minulých let. Jestli chcete mít
jistotu, že se vám to opravdu podaří
a nejste zrovna matematický nadšenec, tak určitě doporučuji přijímačky nanečisto.
Kde v Praze bydlíte? Pokud na koleji
nebo v privátním bytě, jak složité
bylo kolej/byt získat?
Momentálně bydlím na koleji VŠE
na Jižním Městě. S jejím sháněním
žádný problém nebyl. Stačilo si akorát
pohlídat všechny náležitosti, které
člověk musí udělat: termín podání
přihlášky, termín platby apod.
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?
Myslím, že je opravdu důležité
udělat si nějaký průzkum. Kouknout
se, co všechno za obory vysoké
školy nabízejí a co by mi tak mohlo
vyhovovat. Nakonec totiž zjistíte,
že např. VŠE nevyučuje jen ekonomické předměty, jako jsou finance
a účetnictví, ale také mezinárodní
obchod, cestovní ruch, informatiku,
management, logistiku a mnoho
dalších. Já jsem si udělala průzkum,
jela na den otevřených dveří, zeptala se na všechno, co jsem chtěla
vědět, a pak se rozhodla.

Časopis můžete zdarma stáhnout a prolistovat na www.Casopis.KamPoMaturite.cz
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nejen z Číny brzy
podraží

Taky nakupujete příslušenství k mobilům,
oblečení, hobby pomůcky a další levné zboží
z Číny a dalších zemí přes AliExpres, eBay, Wish
nebo Geek? Zpozorněte!
Od 1. 1. 2021 dojde ke zrušení výjimky,
díky které nemusíme platit DPH u zboží do 22 EUR. To znamená, že všechny
zásilky včetně těch drobných budou
předmětem celního řízení a bude
se vybírat DPH včetně poplatku za případné zastoupení v celním řízení.

Jak to celé funguje a na co
se připravit?
V první řadě je třeba říct, že clo, DPH
a případně poplatek se platí pouze
u zboží v poštovních zásilkách, které na naše území doputují ze zemí
mimo území Evropské unie a nemají
status EU. Tyto zásilky se zpracovávají
na České poště ve spolupráci s celní
správou.
1. Dopravení zásilek do ČR – všechny zásilky se předkládají a následně
odbavují v rámci celního řízení
na Vyměňovací poště Praha 120
v součinnosti s pracovištěm Celního
úřadu Praha – Ruzyně.
2. Roztřídění a směrování zásilek –
na základě informací z průvodních
dokladů a rentgenové kontroly jsou
následně všechny zásilky roztříděny
a Provozními deklaranty navrženy
k osvobození od cla a DPH (zásilky
pod 22 EUR) nebo směrovány
do dočasného skladu České pošty
(hodnota zboží nad 22 EUR nebo
jiné objektivní důvody), případně
na pracoviště vnitřní kontroly zboží.
3. Kontaktování adresáta – u zásilek,
které jsou umístěny do dočasné-

TIP!

ho skladu, je adresát (příjemce
zásilky) Reklamantem informován
o příchodu zásilky e-mailem nebo
písemně. Součástí tohoto oznámení
je informace o nutnosti podat
ve stanovené lhůtě celní prohlášení
na dovezené zboží včetně možnosti
zastoupení adresáta v celním řízení.
Zásilky osvobozené od cla a DPH
jsou obratem doručeny adresátům.
Shrnutí poplatků pro clo a DPH
 Objednávka do 22 EUR: Balíček
osvobozen od DPH i cla.
 Objednávka v hodnotě 22 až 150
EUR: Je potřeba doplatit DPH
 Objednávka nad 150 EUR:
Je potřeba doplatit DPH i clo.
4. Celní řízení – každý adresát zásilky,
který si chce zajistit pohodlný
průběh celního řízení, může využít
Českou poštu jako svého zástupce.
Graf: Nárůst zásilek
z ciziny, které Česká
pošta odbavila

Pokud se adresát rozhodne využít
tuto službu a zašle potřebné doklady a vyplněnou plnou moc, Celní
deklarant vyhotoví všechny celní
doklady a za dodržení všech celních
předpisů podá celní prohlášení.
Zároveň vyřídí případné reklamace
v rámci celního řízení.
Od 1. 1. 2021 vzhledem k zrušení
limitu pro osvobození od DPH bude
nutné podat celní prohlášení
na všechny poštovní zásilky s obsahem zboží!

Buďte s námi u toho!
S touto změnou v legislativě posilujeme na České poště naše týmy, které
budou mít nově na starosti i proclení
zásilek do 22 EUR, a s tím přichází
i VELKÁ příležitost právě pro Vás!
Dveře máme otevřené i pro čerstvé absolventy, kterým zajistíme
kvalitní vstupní zaškolení, mentora,
zajímavou mzdu s možností výraznějšího navýšení po zapracování,
spoustu benefitů, moderní kanceláře s možností parkování a hlavně
příležitost k rychlému kariérnímu
růstu.
Je odpovědnost, pečlivost, komunikativnost a spolehlivost Vaší silnou
stránkou? Chcete se učit novým
věcem? Staňte se součástí týmu celní
deklarace!
Pošlete nám životopis a přihlaste
se do výběrového řízení
na nabordeklarace@cpost.cz nebo pro
informace volejte zdarma 800 223 000.

Na které vysoké školy se dostanete bez přijímaček? Čtěte na https://bit.ly/2GdjsYo
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Opravdové dobrodružství
začíná až za hranicemi komfortu

Už je to nějaký čas od té doby, co jsem se vrátila z Norska domů, nicméně zážitky z mého pracovního
pobytu se STUDENT AGENCY mám v živé paměti a časem rozhodně nemizí.
V Norsku jsem strávila nádherné tři měsíce na malé farmě uprostřed divoké
přírody, asi 100 km od Alesundu. Každé
ráno jsem se probudila k výhledu
z okna na moře a před domem
jsem mohla zase obdivovat krásné
hory se sněhovými čepičkami, které
vydržely až do konce srpna. Takže
pro Středoevropanku, co žije na jihomoravské placce, to byla opravdová
exotika.
Práci v Norsku bych snad ani nenazvala
prací. Byla to spíš taková aktivní dovolená. Můj zaměstnavatel Nils, u kterého
mi zprostředkovala pobyt STUDENT
AGENCY, byl moc milý starší pán, který
mi vždycky čas od času připomínal, že
je třeba ‚take it easy‘ a ‚just relax‘.
Na starosti jsem měla osmnáct dojnic,
stádo telátek a taky čtyři obrovské
býky. Krom toho jsem pomáhala
s úklidem a drobnými opravami domu
i farmy, chodila na procházky s pejsky
a čas od času hlídala Nilsovu čtyřletou
dceru, když zrovna přijela za tátou.
Do Norska jsem se moc těšila hlavně
proto, že jsem si tak trochu potřebovala odpočinout od města i od lidí.
A to se mi teda splnilo na 100%. Farma
byla patnáct minut autem od nejbližší

TIP!

vesnice s obchodem, k Nilsovým sousedům to byla kilometrová procházka
a po silnici před domem projelo tak pět
aut denně. Prvních pár dní jsem si
na to musela trochu zvykat, ale pak
jsem si to ohromně užívala.
Když jsem se do Norska chystala, byla
jsem zvědavá, kolik je pravdy na tom,
že Norové jsou chladní a odtažití. Dle
mých zkušeností to tak není. Nepotkala
jsem sice moc lidí, ale ti, se kterými
jsem se seznámila, byli všichni moc milí
a nápomocní, stáli o to, abych poznala Norsko, jak jen to v tak odlehlém
koutku světa šlo, vykládali mi o svých
životech, nabízeli mi nejrůznější výlety
po blízkém i širším okolí a obecně
se snažili, aby se holka z města uprostřed horské divočiny nenudila.
Vyzkoušela jsem si tam spoustu nových věcí. Od kácení stromů,
přes opravu traktoru, broušení podlahy a dokonce jsem pomáhala na svět
několika telátkům. Byl to super zážitek,
ze kterého jsem si možná neodvezla
úplně užitečné dovednosti pro můj
každodenní život, ale měla jsem
možnost v klidu se zamyslet nad tím,
co bych chtěla dělat, naplánovat si
budoucnost, a taky si dodat trochu

sebedůvěry, protože celou dobu jsem
v Norsku taky neměla na růžích ustláno. Strávit tři měsíce uprostřed ničeho
znělo na začátku velmi lákavě, ale byly
i chvíle, kdy jsem chtěla sednout
na nejbližší letadlo a letět domů. Ale
tak jako ve většině nových situací
nakonec nejvíc záleží na tom, jak si co
člověk zařídí sám a jak se s nezvyklými věcmi dokáže popasovat. A navíc
opravdové dobrodružství začíná až
za hranicemi komfortu. Rozhodně bych
proto doporučila vycestovat – třeba jen
na tak krátkou dobu jako já – každému,
koho to třeba jen úplným omylem napadne. To je podle mě totiž ten správný
ukazatel, že podobná zkušenost je to
pravé právě pro vás.

Chceš za zážitky
na pracovní pobyt?

SLEVA 500 Kč na letenku
Slevový kód: SA20KPM
SLEVA 500 Kč na letenku!
www.pracovnipobyty.cz
Zadej kód do poznámky v objednávce

Časopis můžete zdarma stáhnout a prolistovat na www.Casopis.KamPoMaturite.cz
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Kam po maturitě:

na veřejnou
vysokou školu

Velká část škol už ukončila příjem přihlášek.
Kde ještě uspějete s podáním přihlášky? Termíny
do června uvádíme na str. 13, další měsíce najdete
v kalendáři akcí na www.VysokeSkoly.com.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE viz str. 2 a 18

Praha

224 095 111

www.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 20

České
Budějovice

387 842 108

www.vstecb.cz

studuj na

18 veřejné vysoké školy
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Tel.: 224 095 111
pr@vse.cz, www.vse.cz, admissions.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nabízí
čtyři bakalářské a osm navazujících magisterských
programů v angličtině. Určené jsou jak pro zájemce z Čech, tak ze zahraničí. Domácím studentům
se díky těmto programům otevírá zajímavá příležitost
využívat denně angličtinu a potkávat se na hodinách
se studenty z jiných zemí a s jinou – nejen studijní –
zkušeností.
Čeští studenti tvoří v těchto programech stále nejpočetnější národnostní skupinu. Na bakalářských
a navazujících magisterských programech je jich
zhruba šestina, což dokládá skutečně mezinárodní
rozměr cizojazyčného studia na VŠE. Potkávají se tu
studenti téměř ze stovky zemí.

strávit celý rok studia
v zahraničí (např. International Business – Central European
Business Realities) a jinde najdeme třeba povinnou
pracovní stáž (Economic Data Analysis). Absolventům
je pak udělován stejný titul jako v českých programech, Bc. a Ing.

STUDUJNÍ PROGRAMY V ANGLIČTINĚ
NA VŠE
Bakalářské programy
 Bachelor of International and Diplomatic Studies
(IDS) – ids.vse.cz
 Bachelor of International Business (IBB)
– ibb.vse.cz
 Bachelor of Business Administration (BBA)
– bba.vse.cz
 Bachelor of Economics (ECON) – econ.vse.cz
Navazující magisterské programy
 Economics and Public Policy (EPP) – epp.vse.cz
 Economic Data Analysis (EDA) – fis.vse.cz/english

Přijímací řízení do cizojazyčných programů je
uzpůsobeno skutečnosti, že pro mnoho uchazečů
by nebylo snadné se ke zkoušce fyzicky dostavit
– ať už kvůli vízové povinnosti či vysokým nákladům. Z tohoto důvodu se většinou přistupuje k nějaké formě zkoušky na dálku. Studenti k on-line přihlášce dokládají motivační dopis, CV a jazykový certifikát,
dále také píší esej na téma související se zvoleným
studijním programem a vybrané kandidáty čekají
ještě on-line pohovory. Podíl přihlášených a přijatých
se pohybuje kolem 1,5:1.

 International and Diplomatic Studies (IDS)
– ids.vse.cz
 International Business – Central European
Business Realities (IB) – ib.vse.cz
 International Management CEMS MIM (CEMS)
– cemsmim.vse.cz
 Information Systems Management (ISM)
– fis.vse.cz/english
 Master in Finance and Accounting (MIFA)
– mifa.vse.cz
 Master in Management (MIMG) – mimg.vse.cz

Největší zájem je tradičně o programy zaměřené
na business a management, zejména o magisterský program International Management CEMS MIM,
který je součástí mezinárodní sítě. Dále také o bakalářské programy International Business a Business
Administration. Přičemž každý z programů má trošku
jiné národnostní složení odrážející aktuální potřeby
konkrétního pracovního trhu.
Některé cizojazyčné programy nabízejí výuku ve formě modulů (např. International Management CEMS
MIM), u jiných je v rámci tzv. double degree možné

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

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

 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
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.

PŘIHLÁŠKY: DO 30. 4. 2020 – PRIHLASKA.CVUT.CZ

: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. Je zde možnost denního
i kombinovaného studia. Fakulta rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na průmyslovou sféru a podporuje tak snahu
garantovat technické vzdělání v Ústeckém kraji.

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

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

NAVAZUJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie
Materiálové vědy
Strojírenství
Energetika

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:
Strojírenská technologie

I. kolo
II. kolo

Odevzdání
přihlášek
30. 4. 2020
14. 9. 2020

Bc. posouzení
přihlášek
23. 6. 2020
18. 9. 2020

Ing. přijímací
zkoušky
23. 6. 2020
18. 9. 2020

Ing. náhradní termín
přijímací zkoušky
29. 6. 2020
25. 9. 2020

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
Jako jediní v ČR poskytujeme KOMPLEXNÍ vzdělání v oblasti dopravy.

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

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY A SPECIALIZACE:
Dopravní management a marketing
Logistika
Technologie a řízení dopravy
Technika, technologie a řízení letecké dopravy
Dopravní stavitelství
Dopravní prostředky (Silniční vozidla nebo Kolejová vozidla)
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
Můžete pokračovat v navazujícím i doktorském studiu
Máte téměř 100% uplatnění na trhu práce
Moderně vybavené laboratoře, Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Dopravní sál
Důraz na propojení teorie a praxe
Možnost účasti na řešení vědecko‑technických projektů
Bohatý stipendijní program a možnost studia v zahraničí
Vše na jednom místě; učebny, koleje, menza, sportoviště, knihovna, kluby
Termín pro podání přihlášek do 1. kola studia: 1. 1. 2020–30. 6. 2020
Přijímací řízení na základě výsledků středoškolského studia – přijímací zkouška není.

studuj na
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Tomáš Navara: Na VŠTE se mi líbí individuálnější přístup. Nejsem jen číslo
Střešní fólie jsou téma, které pro řadu lidí není příliš důležité. Jak se ale snaží dokázat Tomáš Navara, student oboru Konstrukce staveb na VŠTE,
je to oblast, u které se vyplatí zvýšená pozornost. Pečlivý výběr fólie totiž eliminuje možné problémy do budoucna...

Už delší čas se zabýváte projektem zaměřeným
na vodotěsné střešní fólie, které se používají
u šikmých střech… Můžete ho přiblížit?
Jedná se o projekt, kterým jsem se zabýval v rámci
řešení bakalářské práce. Fólie mají za úkol odvádět
vodu přes netěsnou krytinu střech. Potíž je ta, že
jsou u nich výrobci udávané vlastnosti, které ne
vždy odpovídají skutečnosti. A právě jejich ověřováním jsem se zabýval. Na začátku jsem musel
navrhnout zkušební zařízení, které jsme nechali
podle normy sestrojit. Prováděl jsem pak na něm
zkoušky vodotěsnosti. Výstupem mé práce byl
soubor návrhů do budoucna, které by měly předejít problémům, jenž vznikají na střechách.
Můžete některé z nich zmínit?
Třeba to, že vám poteče do střechy. Celkově je

ale problematika
složitější.
Fólie
má více funkcí.
Musí umožňovat
transport vodní
páry z interiéru do
exteriéru, interiér
chránit před vnikáním vody, ale
také před větrem.
Často se pak fólie
používá, když se
střecha provádí.
Leckdy ji firmy nechají na rozdělané
střeše jako provizorní zakrytí přes
celou zimu. Každý
výrobce fólií musí
v takovém případě uvádět, že je
to skutečně pro
provizorní přikrytí přípustné. Jenomže pak přichází na řadu
slovíčkaření, kdy se člověk například dozví, že je to
pro provizorní přikrytí přípustné na čtyři měsíce,
zatímco další napíše, že je UV odolnost čtyři měsíce. Laik si řekne, že je to stejné, ale ve skutečnosti
to tak není. Jedním z doporučení je zpřísnění legislativy.
Takže největším problémem je nedostatečná
odolnost proti UV záření? Jaké je řešení?
Jedním z návrhů pro spotřebitele je používat kvalitnější fólie. Skutečně tomu věnovat pozornost.
Proč vás zaujalo právě toto téma?
Navrhnul mi ho vyučující – pan doktor Plachý.
Zajímají mě střechy, tak přišel s tímto tématem.
Skutečně mě to bavilo. A stále baví, protože u této

problematiky zůstávám. Rozvíjím to dál. Nyní třeba porovnávám vlivy prostředí či působení chemických látek.
Jestli jsem to správně pochopil, lidé kvalitu střešních fólií příliš neřeší. Proč?
Spousta lidí řekne, že je jedno, jaká fólie se použije, protože se beztak za tři roky rozpadne. Neví, že
je možnost udělat fólii tak, aby vydržela. Vnímají
ji především jako provizorní zakrytí. A když se pak
třeba objeví v rohu místnosti mokrý flíček, mnohdy nad tím jen mávnou rukou. Právě kvalitní fólií
by se tomu dalo předejít.
A jak dlouho tedy kvalitní fólie vydrží?
Je to různé. Pokud je vše správné, je šance, že vydrží do poloviny životnosti střechy. Jen bych dodal, že o kvalitě ne vždy rozhoduje cena. Že je fólie
dražší, neznamená, že je zároveň kvalitnější.
Proč jste se rozhodl studovat na VŠTE?
Původně jsem byl na ČVUT, ale nebavilo mě to
tam. Nebyl jsem tam spokojený, zároveň jsem
v Praze neměl takovou vůli se učit. Jsem z Českých
Budějovic, takže jsem tady doma. Někteří kamarádi mě od VŠTE odrazovali, ale nakonec jsem se pro
zdejší studium rozhodl. Líbilo se mi, jak nás bylo
na oboru míň. Díky tomu je tady individuálnější
přístup. Nejste jen číslo. Osobně jsem na VŠTE
spokojený. Mimochodem také není pravda, jak se
občas tvrdí, že se studiem dá projít lehce.
Už víte, co budete dělat po dokončení školy?
Pořád tápu… Mám nějaké možnosti, ale nemůžu
se rozhodnout. Každý měsíc jsem na tom jinak.
Jednou pokračuji ve studiu, v dalším nastupuji do
práce. Variant je zkrátka víc.
Václav Votruba

www.VSTECB.cz

Strojírenství
Stavitelství
Doprava a logistika

Bc. programy bez
přijímacích zkoušek

Podniková ekonomika
Personalistika

facebook.com/vstecb.cz

studuj na

Vysoká škola
technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
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Kam po maturitě:

na soukromou vysokou školu
Většina soukromých vysokých škol přijímá přihlášky
pro akademický rok 2020/2021 až do září.
METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz str. 25

Praha

274 815 044

www.mup.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA viz str. 27

Mladá Boleslav

326 823 071

www.savs.cz

HUMANITAS, Fakulta společenských studií Vsetín viz str. 30

Vsetín

605 292 877

www.huni.cz

VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO

Poskytuje vzdělání v bakalářském
a navazujícím magisterském programu
PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
PROGRAM: SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava
Telefon: 800 800 404
vs@prigo.cz
www.vs‑prigo.cz

 Denní i kombinovaná forma studia
 Možnost prominutí přijímací zkoušky
 Studium v českém a anglickém jazyce
 Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
 Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+
 Competencies for Master´s Degree – příprava na magisterské studium v zahraničí
V průběhu bakalářského studia vás připravíme pro přijímací zkoušky a studium v magisterských
studijních programech na prestižních zahraničních univerzitách.
Manažerské studium, BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA. Veškeré informace získáte na www.vs‑prigo.cz.

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

studuj na

22 veřejné vysoké školy

A unique
education.
Like you.

Educating Tomorrow’s Leaders

Bachelor’s | Master’s | MBA | Ph.D.
www.unyp.cz

studuj na
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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.

 Nový moderní kampus

 Projektové řízení

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

 Podnikání

STUDIJNÍ PROGRAMY

Magisterské programy

Americké bakalářské programy

Ve spolupráci s University of Bolton

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

 Mezinárodní management

Evropské bakalářské programy
University of New York in Prague
 Obchodní administrativa
- Finance
- Marketing
- Lidské zdroje
- Sportovní management

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
 Management
 Marketing
 Finance

 Online flexibilní, MBA programy

(titul udělený od National American University)

(titul M.Sc.)
 Strategická komunikace (titul MA)

Ph.D. program
Ve spolupráci s University of Bolton
 Ph.D.

AKREDITACE A ČLENSTVÍ
Programy UNYP jsou akreditovány:
 MŠMT – Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy České
republiky
 IACBE – Mezinárodním shromáždě-

ním 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

VÝHODY STUDIA

 Akreditované americké a evropské

studijní programy
 Všechny programy vyučovány

v angličtině
 Dual degree programy (dvojí








diplom – získání diplomu z prestižní americké univerzity a zároveň
diplomu z UNYP)
Americký model vzdělávání zaměřený na rozvoj kritického myšlení
a interaktivní výuku
Multikulturní prostředí
Malý počet studentů ve třídách
Pracovní stáže a výměnné studijní
pobyty v zahraničí
Kariérní poradenství

www.unyp.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 20. rokem. Studovat můžete v největších městech České
republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na Podnikání, Právo a Marketingové komunikace nacházíme našim studentům místo
v rychle měnící se společnosti. Poskytujeme klientský, na studenty orientovaný přístup flexibilní z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta, učí se to, co skutečně potřebuje.
Studovat můžete bakalářské, navazující magisterské studijní programy a rovněž i profesně orientované studijní programy.

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
PRAHA
Bakalářské studium  Podnikání a management (Bc., PS, KS – 3)  Právo v podnikání (Bc., PS – 3, KS – 3,5)  Právo ve veřejné správě (Bc., PS – 3,
KS – 3,5)  Marketingové komunikace (Bc., KS – 3)
Navazující magisterské studium  Podnikání (Ing., PS, KS – 2)  Marketingové komunikace (Mgr., KS – 2)
Profesně orientované studium  Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS – 1)  Právo v manažerské praxi (LL.M., KS – 1)
OSTRAVA
Bakalářské studium  Podnikání a management (Bc., PS, KS – 3)  Právo v podnikání (Bc., PS – 3, KS – 3,5)  Právo ve veřejné správě (Bc., PS – 3,
KS – 3,5)  Marketingové komunikace (Bc., PS – 3, 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  Marketingové komunikace (Bc., KS – 3)
Navazující magisterské studium  Marketingové komunikace (Mgr., KS – 2)
Termíny dnů otevřených dveří v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181):
13. 5. 2020, 3. 6. 2020, 10. 6. 2020, 2. 9. 2020, 16. 9. 2020 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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Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10, Praha 10
Tel.: 274 815 044
info@mup.cz
www.mup.cz

OBECNÉ INFORMACE







bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě
studijní programy v češtině i angličtině
možnost studijních pobytů a stáží na více než 200 zahraničních univerzitách
široká nabídka cizích jazyků
špičkové vědecké pracoviště – organizace konferencí, seminářů, workshopů
prakticky orientované programy – intenzivní propojení s odbornou praxí

Na akademický rok 2020/2021 rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v češtině. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity jednotlivých studijních programů.
Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v angličtině proběhnou online. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
Bakalářské studium (titul Bc. – 3 roky)  Anglophone Studies (PS, KS)  Cestovní ruch (PS, KS)  Humanitní studia (PS)  International Business (PS)
 International Relations – Asian Studies (PS)  International Relations – European Studies (PS)  Mediální studia (PS, KS)  Mezinárodní obchod (PS, KS)
 Mezinárodní vztahy – asijská studia (PS, KS)  Mezinárodní vztahy – evropská studia (PS, KS)  Veřejná správa (PS, KS)
Magisterské studium (titul Mgr. /Ing. – 2 roky)  Anglophone Studies (PS, KS)  Asijská studia (PS, KS)  Evropská studia a veřejná správa (PS,
KS)  International Relations and European Studies (PS)  Mediální studia (PS, KS)  Mezinárodní vztahy a evropská studia (PS, KS)  Politologie
(PS, KS)  Regionální studia a mezinárodní obchod (PS, KS)  Regional Studies and International Business (PS)
Přihlášky přijímáme do 26. října 2020.
Termíny dnů otevřených dveří (Dubečská 900/10, Praha 10): online na dod.mup.cz; 2. 9., 21. 9. 2020 vždy od 17:00.
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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, MANAGEMENT
STUDIJNÍ PROGRAMY

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

Bakalářské studium (Bc.):
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
PRÁVO V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
PRAXE VEŘEJNÉ SPRÁVY
BA – ECONOMICS, BUSINESS, POLITICS
Magisterské studium (Mgr.):
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
MANAGEMENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY
POLITOLOGIE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
MA – PHILOSOPHY, POLITICS, ECONOMICS (PPE)

Všechny programy je možné studovat jak v prezenční,
tak v kombinované formě.
Výjimkou jsou anglickojazyčné programy, které nabízíme jen ve formě prezenční.
Formy přijímacích zkoušek: absolvování přijímacího pohovoru nebo Scio testy.
Podrobnosti k termínům: https://cevroinstitut.cz/cs/clanek/terminy/.
Dny otevřených dveří: Každou první středu v měsíci od 16:00 v Praze a každý první čtvrtek od 15:00 v Českém Krumlově. Aktuálně i online!

EARN YOUR
BRITISH DEGREE
IN PRAGUE!
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Prague College offers British-accredited Bachelor’s & Master’s degree
programmes in Graphic Design, Fine Art Experimental Media,
Creative Media Production, Future Design, Computing, Finance
& Business Accounting, and International Management.

Small class sizes, world-class teaching in English, interactive learning and
a strong connection to industry, prepare our graduates for global careers.

Apply now at www.praguecollege.cz and start this September!

Polská 10, Praha 2 | www.praguecollege.cz | admissions@praguecollege.cz | tel. 222 101 020 |
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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

Studijní program: Ekonomika a management

Mezinárodní marketing

Management obchodu

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

Logistika a management kvality

Finance v mezinárodním podnikání

Finanční řízení

Mezinárodní podnikání a právo

Řízení lidských zdrojů
Studijní program: Podniková ekonomika a manažerská informatika

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

Studijní program: Průmyslový management

www.savs.cz

Jsme také na:

SAVS_185x130_v2.indd 1

12/12/2019 17:09
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Grafický
designér

Copywriter

3D
animátorka

Spisovatel

Digitální
nomád

Marketingová
manažerka

Den otevřených dveří nyní on-line!
Social media
manager

Vydavatelka

EKONOMIKA
A MANAGEMENT

APLIKOVANÁ
INFORMATIKA

PRÁVO
V PODNIKÁNÍ

Bc. | Ing.

Bc. | Mgr.

REGIONÁLNÍ
ROZVOJ
A VEŘEJNÁ SPRÁVA

BEZPEČNOSTNĚ
PRÁVNÍ STUDIA
Bc.

Bc.

FINANCE
Bc. | Ing. | Ph.D.

KRIMINALISTIKA
A FORENZNÍ
DISCIPLÍNY

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

Bc. | Mgr.

MARKETINGOVÁ
KOMUNIKACE
Bc. | Mgr.

Ing. Filip Mráz
absolvent
Marketingové
komunikace

Bc.

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

www.vsfs.cz
24.2._Kam_po_maturite_185x130_mraz_obory.indd 1
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
Tel.: 5210 082 418, Fax: 257 316 787
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/
Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských
oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá
směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka studia je
u jednotlivých oborů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných
zdravotnických a sociálních zařízeních. Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ:
 VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
 PORODNÍ ASISTENCE (PREZENČNÍ)
 ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)

PROČ STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ?
 garance na trhu práce  titul Fakulta roku 2015 a 2016
 praxe v průběhu studia  stipendijní programy
 zahraniční studijní pobyty a stáže  individuální přístup

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
https://is.vszdrav.cz/prihlaska/
2. kolo – 1. 9. 2020, náhr. termín 8. 9. 2020
(uzávěrka přihlášek 28. 8. 2020)

Vyberte tu

pravou VŠ

 Porovnejte šance na přijetí
 Zjistěte výši školného
 Kalendáře akcí, přihlášek, přijímaček

studuj na
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Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
MAGISTERSKÉ STUDIUM:

 Wellness specialista

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

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
 Výživové poradenství a sportovní diagnostika
 Sportovní a kondiční specialista
– 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.
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška – Bc.,
magisterská závěrečná zkouška – Mgr.
Školné: 24 750 Kč až 29 000 Kč za semestr
– dle vybraného oboru

MBA STUDIUM

 Sportovní management

Forma a délka studia: kombinovaná forma, 2 roky
Forma ukončení studia, titul:, MBA
Školné: Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 30 000 Kč/semestr
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 Vychovatelství
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
10. 6., 20. 8., 7. 9. vždy od 16 hod., bližší informace
na webových stránkách školy.
Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem,
nyní se slevou 20 % na školném.

■Vysoká škola HUMANITAS

Fakulta společenských studií
Smetanova 266
755 01 Vsetín
Tel.: 605 292 877
733 120 084
e‑mail: info@huni.cz
www.huni.cz
Facebook: Fakulta
společenských studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské kombinované studium oboru:
 PSYCHOLOGIE Absolvent/ka bakalářského 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.
A tříleté bakalářské kombinované studium v pedagogických studijních oborech:
 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní
správy a samosprávy, školství, léčebně‑výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.
 TRANSKULTURNÍ EDUKACE Absolvent/ka je připraven/a pro práci v institucích na úrovni státní
správy a samosprávy, v cizinecké policii, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních, vzdělávacích a výchovných zařízeních a v oblasti prevence.
 ANDRAGOGIKA Absolvent/ka studia se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista,
pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách, a to v neziskové i komerční sféře.
 PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Absolvent/ka studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného
času, rekreační střediska, wellness, DDM apod.).
 INFORMATIKA V PEDAGOGICE Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a
pro práci ve školách a dalších pedagogických zařízeních při správě školní počítačové sítě a prostředků ICT.
Informace k přijímacímu řízení a termíny dnů otevřených dveří budou zveřejněny
na stránkách fakulty www.huni.cz.

Připravte se na maturitu s novými
a vylepšenými učebnicemi od Didaktisu!
Dvojice publikací pro přípravu ke všem třem částem
státní maturity: didaktickému testu, písemné práci i ústní
zkoušce. Ke každé části najdete v knihách informace
a tipy na přípravu, zopakujete si znalosti a nacvičíte
dovednosti. Máte možnost vyzkoušet si každou část
zkoušky nanečisto a zkontrolovat si řešení v klíči.

Balíček MATURITA 2019-2020 AJ + Č. J.
naše cena: 419 Kč
běžná cena: 518 Kč
ušetříte: 99 Kč
Knihy objednávejte na www.KamPoMaturite.cz.
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Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu
Ve školním roce 2018/2019 studovalo na 166 VOŠ 18 tisíc
studentů. U přijímaček uspělo 88,9 % 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 2018, www.msmt.cz

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

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PŘIPRAVUJEME
NOVÉ OBORY:
 SOCIÁLNÍ PRÁCE
 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
 VETERINÁŘSTVÍ
 denní i kombinovaná forma studia  titul, DiS.  praxe  ERASMUS+
 možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole s nástupem do 2. ročníku
Veškeré informace získáte na www.vos‑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
 Prakticky zaměřené studium bez matematiky
 
Souvislá čtyřměsíční odborná praxe
ve vybraných firmách

Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 
Kvalitní příprava pro trh práce a další

Tel.: 595 228 161, 162
721 313 090





sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz



vzdělávání na vysoké škole

Denní i dálková forma

První rok studia bez školného

Ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. v Ostravě možnost získání
dvou titulů DiS. a Bc. již za 4 roky.

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

 
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA – denní (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

a kombinovaná (délka studia 3,5 roku) forma vzdělávání

 
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA – denní forma vzdělávání

– délka studia 3 roky

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Studium je zakončeno absolutoriem.
Školné: 3.000 Kč/rok ve dvou splátkách.
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80 %
praxe

20 %

teorie

Den otevřených dveří nyní on-line!

Přihlášky do

Více info: akademiemichael.cz

31. 5. 2020
Design
interiéru
Grafický
design

Fotografická
tvorba
Filmová
tvorba
Filmová
produkce

Škola, kde Vám
to docvakne
pomaturitní studium
Diplomovaný specialista
Denní nebo kombinované studium
20 týdnů zahraniční praxe
při denním studiu
Vysoká úroveň jazykové přípravy
Široké uplatnění absolventů v praxi
Možnost uznání některých zkoušek
při pokračujícím studiu na JČU
v Českých Budějovicích
Školné jen 4000,- Kč ročně
Bez přijímací zkoušky
Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2020

Scenáristika
a mediální
komunikace

Zemědělské podnikání
víc než
jen
studium

perfektní
jazyková
příprava

více
praxe
než teorie
20. týdnů
zahraniční
stáže

Vyšší odborná škola a
Střední zemědělská škola, Benešov,
Mendelova 131
www.zemsbn.cz
info@zemsbn.cz

řidičák
na
traktor
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: sledujte náš web

studuj na

34 vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o. Plzeň
DENNÍ STUDIUM:
 CESTOVNÍ RUCH
 DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
 MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Ledecká 35
323 21 Plzeň
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz

DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM:
 BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
 DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
 DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
 SOCIÁLNÍ PRÁCE
 SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
 VEŘEJNÁ SPRÁVA
Bližší informace na www.vosplzen.cz

Vyšší odborná škola Brno

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

Kotlářská 9
611 53 Brno
Tel.: 541 321 338
(Mgr. Věra Petrovičová)
petrovicova@oabrno.cz
www.oabrno.cz

EKONOMICKO‑PRÁVNÍ ČINNOST, 68-41-N/03, denní studium (3 roky), dálkové
studium (3 roky)
ZAHRANIČNÍ OBCHOD, 63-41-N/08, denní studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek pro oba programy: 1. kolo: 31. 5. 2020, 2. kolo:
4. 9. 2020.
Termín přijímacího pohovoru pro oba programy (nevyžaduje žádnou přípravu):
1. kolo: 23. 6. 2020, 2. kolo: 22. 9. 2020.
SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01, denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2020, 2. kolo: 4. 9. 2020,
Termín přijímacího pohovoru (nevyžaduje žádnou přípravu): 1. kolo: 22. 6. 2020,
2. kolo: 21. 9. 2020.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

nám. Republiky 3
779 00 Olomouc
Tel.: 585 209 025
studijni@caritas‑vos.cz
www.studujcaritas.cz
www.fb.com/caritasvoss

Sociální práce (75-32-N/01)
3 roky, denní i kombinovaná forma studia
Sociální a humanitární práce (75-32-N/03)
3 roky, denní forma studia
jediný program svého druhu v ČR
Učíme pomáhat
	 720 hodin praxe (v ČR i zahraničí)
	 2 tituly – DiS. a Bc. (ve spolupráci s CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
	 netradiční formy výuky, zkušení pedagogové a odborníci z praxe
	 bez přijímacího testu, jen motivační pohovor
Uzávěrka přihlášek
1. kolo: 30. dubna 2020
2. kolo: 31. července 2020
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Scholastika – vyšší odborná škola
vizuální komunikace s. r. o.

Studujte
na Scholastice
Grafický design
Motion design
Produktový design
Den otevřených dveří
Termín pro podání přihlášky
Přijímací pohovory do 1. ročníku

7. 5. 2020, 14–16 hod, online
do 31. 5. 2020
15.–17. 6. 2020

www.scholastika.cz

Hledáte kreativní studium po maturitě? Zajímá Vás design? Přihlaste se na Scholastiku
a získejte praktické vzdělání, které Vám může zajistit skvělé pracovní uplatnění.

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

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

Tradiční studijní obor od roku 1993:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
/BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Uplatnění ve státní sféře a neziskovkách: sociální
pracovník / vychovatel / pedagog volného času /
asistent pedagoga
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2019 – 1. kolo, další
kola budou vypsána
Školné za každý obor: 3 000 Kč za školní rok
Zakončeno absolutoriem, DiS.

Potřebujete
rychlou
orientaci
před přijímacími
zkouškami?
Stáhněte si zdarma e‑booky
se všemi důležitými informacemi

na www.KamPoMaturite.cz/e‑booky.
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Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Sociální
práce
denní

Sociální
pedagogika

kombinované

...sociální pracovník,
sociální pracovník ve veřejné
správě, asistent pedagoga,
interkulturní pracovník, komunitní
pracovník, casemanager
pro sociální služby...

3 roky

ovaný
diplomialista
c
e
p
s

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

Prostorového designu
Reklamní fotografie
Reklamní produkce
Reklamní grafiky
Gamedesignu
Animace

Vaše vstupenka do profese...

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

C
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem
Obory vzdělávání od 1. 9. 2020 – pro absolventy SŠ s maturitou
TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM

Palachova 35
400 01 Ústí nad Labem







Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinovaná
Diplomovaný farmaceutický asistent – denní
Diplomovaný zdravotní laborant – denní, kombinovaná
Diplomovaný zubní technik – denní
Diplomovaná všeobecná sestra – denní

 Diplomovaná dětská sestra – denní, kombinovaná

Tel.: 474 778 110
studodd@szsvzs.cz

TŘÍ A PŮL LETÉ KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

www.szsvzs.cz

Termín podání přihlášek:

 Diplomovaná všeobecná sestra
1. termín – do 31. května 2020
2. termín – do 10. srpna 2020

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
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: 4. 6., 20. 8., 7. 9. 2020
vždy od 15.30 hod., bližší informace na webových
stránkách školy.
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 fitnessInstruktor školního lyžování
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

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 tříleté a dálkové čtyřleté studium

Vzdělávací program:

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Tel.: 315 636 111
602 232 333
skola@zas‑me.cz
www.zas‑me.cz

Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti
mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

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

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

Sady Na Polabí 411
276 01 Mělník

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)

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
Dny otevřených dveří se na jaře 2020
nekonají. Prohlídka školy je možná
po telefonické dohodě.

 
Tříleté denní studium je určeno

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

studuj na

maturantům ze všech typů středních
škol.
 Uchazeči, kteří získali maturitu na
elektrotechnické střední škole, mohou
nastoupit do vyššího ročníku.
 
1. kolo přijímacího řízení se koná dne
15. 6. 2020, přihlášky do konce května.
 
Absolventi nacházejí bezproblémové
uplatnění ve všech firmách, které jsou
činné v jakékoli oblasti elektrotechniky.
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Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

PROGRAM VYŠŠÍHO
ODBORNÉHO STUDIA:

Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU
zaměření oboru:

Potravinářství s profilací:
 Technologie a hygiena potravin,
 Analýza potravin,
 Zpracování mléka

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

Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky denní forma, 4 roky
kombinovaná forma. Roční školné: 3 000 Kč
Ubytování a stravování je smluvně zajištěno pro
všechny studenty. Prohlídka školy je možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Nabízíme
také akreditované kurzy a zkoušky profesních
kvalifikací Sýrař a Mlékař.

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
U
ČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY,
VYCHOVATEL/KA V BĚŽNÝCH
ZAŘÍZENÍCH, PEDAGOG VOLNÉHO ČASU,
ASISTENT PEDAGOGA
	UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
A VYCHOVATEL/KA PRO JEDINCE
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:
do 31. 5. 2020 –1. kolo, do 17. 8. 2020 – 2. kolo
Termíny přijímacího řízení:
18. 6. 2020 denní studium – 1. kolo,
24. 6. 2020 dálkové studium – 1. kolo,
27. 8. , 30. 9. , 31. 10. 2020 (další kola, pokud
počet přijatých studentů nebude dostačující).

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav
Tel.: 327 312 611
739 053 610
sekretar@sps‑caslav.cz
www.sps‑caslav.cz

Resslova 440
387 01 Volyně
Tel. 383 372 817
383 457 010
skola@volyne.cz
www.vos.volyne.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
(1 000 Kč/měsíc)

 Nabízíme vzdělávání ve společensky

žádaných oborech.

 Vysoké uplatnění absolventů na trhu

práce.

Filipínského 1
615 00 Brno

K
e vzdělávání jsou přijímáni studenti,

Tel.: 737 236 912

V
zdělávání je ukončeno absolutoriem,

vsa@vsa.cz
www.vsa.cz

S
tudenti mohou posílat elektronické

označení, DiS. za jménem.
přihlášky již nyní.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem

Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky

www.pedevropska.cz

kteří získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou.

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

OBORY VZDĚLÁNÍ:

info@pedevropska.cz

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

NEJVĚTŠÍ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SE SEDMADVACETILETOU TRADICÍ

1. S
 ociální práce
a sociální pedagogika

Tel.: 233 091 261

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

Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

Evropská 33
166 23 Praha 6

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

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

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku

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

TERMÍNY UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:
31. 5. 2020 pro 1. kolo
31. 8. 2020 pro 2. kolo
Podrobnosti na webu školy.
Těšíme se na Vás!

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

VOŠ

vyšší odborné školy 39

VyssiOdborneSkoly.com

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická

Nabízí pro absolventy středních škol

Salmovská 8
120 00 Praha 2

Vzdělávací program: Sociální pedagogika a teologie
realizován v zaměření: SOCIÁLNÍ PRÁCE
		
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Délka studia: 3 roky (denní i dálkové)
Školné: denní studium – 8 000 Kč/rok
kombinované studium –11 000 Kč/rok
Přihlášky:
1 kolo: 1. 2.–21. 5. 2020
2. kolo: 13. 6.–17. 8. 2020

Tel.: 211 222 404
211 222 440

Přijímací řízení: formou ústního pohovoru
1 kolo: 8. – 12. 6. 2020
2 kolo: konec srpna

studijní obor:

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01
Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice
Tel.: studijní oddělení
387 788 117
jjenickova@skolacrcb.cz
www.skolacrcb.cz

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)
Způsob ukončení: absolutorium
(titul diplomovaný specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme
bez přijímacích zkoušek.
Uzávěrka přihlášek:
pro 1. kolo do 29. 5. 2020,
pro 2. kolo v první části letních prázdnin
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000 Kč ve dvou splátkách
Možnost praxe v zahraničí.

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

jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní studium – tříleté

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

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

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická
a sociální Ústí nad Orlicí

Smetanova 838
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 292
szsuo@szsuo.cz
www.szsuo.cz

Přijímá pro školní rok 2020/2021
absolventy středních škol ke studiu oboru
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11
Denní forma studia – 3 roky,
kombinovaná forma studia – 3,5 roku,
denní forma studia – zkrácené studium
od 2. ročníku.
Přihlášky ke studiu:
 1. kolo – do 31. 5. 2020
 d
alší kola – bude upřesněno na webových
stránkách školy
Roční školné 3000 Kč splatné ve dvou splátkách.
Návštěva školy je možná po telefonické
domluvě kdykoliv

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

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

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21
BUDEME OTEVÍRAT TYTO OBORY:
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ
SESTRA
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ
TERAPEUT
DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
Informace na tel. č. : 353 233 936

Škola nabízí levné ubytování v areálu školy v centru Prahy.
Zároveň je oblíbena pro přátelskou atmosféru, hezké
prostředí a kvalitní vzdělání v oblasti sociální práce.

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední
škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Pro absolventy střední školy s maturitou
otevíráme ve školním roce 2020/2021
UMĚLECKÝ OBOR
82 – 41 – N/08
 tříletá vyšší odborná škola
 pouze denní forma studia
 školné 5000 Kč ročně
 s
tudium je ukončeno absolutoriem
s titulem, DiS.
Přihlášky: do 31. 5. 2021
Přijímací zkoušky: 15. – 16. 6. 2021
Dny otevřených dveří VOŠ: 21. 4. 2021
od 10–17 hod. nebo kdykoliv po předchozím
objednání (tel. 266 710 944,
mail: info@vosonspso.cz).

Den otevřených dveří: online, viz web školy.

Riegrova 1403
508 01 Hořice
Tel. 493 623 021
info@gozhorice.cz
www.zemedelska
-akademie.cz

 S
tudium ukončeno absolutoriem,
profesní titul, DiS.
 Bez přijímacích zkoušek
4
měsíce odborné praxe během
studia
 Vyučování formou projektů
 Pravidelné exkurze

Osobní návštěvu lze sjednat
na uvedených kontaktech.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

BANKOVNICTVÍ
ÚČETNICTVÍ
Jiráskova 1615
390 02 Tábor

Denní forma studia – 3 roky
Roční školné 3 000 Kč

Tel.: 381 254 401
601 377 363

Možnost stravování i ubytování

skola@oatabor.cz
www.oatabor.cz

1. kolo – 31. května 2020

Uzávěrka přihlášek:

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

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

studuj na

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
 6
5-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
– denní forma vzdělávání, 3 roky
 6
5-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO
PROVOZU
– kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
 6
5-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ
REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– denní forma vzdělávání, 3 roky
 6
5-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ
REGIONÁLNÍ TURISTIKY
– kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky
Absolventi získávají titul diplomovaný
specialista (DiS.). Uchazeči o vzdělávání
na VOŠ nekonají přijímací zkoušku.
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Vyšší odborná škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
VOŠ Kopřivnice nabízí dva obory vzdělání
denní i dálkovou formou studia:
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
STROJÍRENSTVÍ
Přijímací řízení pro oba obory:
Husova 1302/11
742 21 Kopřivnice
Tel.: Jana Špirková, DiS.
556 833 300
jana.spirkova@voskop.cz
www.voskop.cz

Forma Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení
denní
		

08. 06. 2020
14. 08. 2020

16. 06. 2020
20. 08. 2020

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru.

dálková 15. 06. 2020
		
19. 08. 2020

16. 06. 2020
20. 08. 2020

Přijímací řízení probíhá bez osobní účasti uchazečů.

Roční školné: Kč 3 000,–

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

Přijímací řízení: talentové zkoušky
Dramatický obor 28. 6. 2020
Výtvarný obor 30. 6. 2020
Forma: tříleté denní studium
Školné: 25.000 Kč/ročně
Termín uzávěrky přihlášek:
15. 6. 2020

V zářijovém čísle časopisu

Kam Po Maturitě
si přečtete:
 Jak vybrat vysokou školu

Dny otevřených dveří vysokých škol

do konce roku
 Důležité termíny maturitního roku

Na vaší
škole
v září 2020

 Novinky a akce

Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ

a jazykovek z celé republiky
Ke stažení na www.Casopis.KamPoMaturite.cz
od konce srpna

studuj na

JŠ

jazyky a ostatní studium 41

JazykoveSkoly.com

Kam po maturitě:

na jazykové
pomaturitní
studium

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

POMATURITNÍ DENNÍ
JAZYKOVÉ STUDIUM
se statutem studenta
Mnoho skupin Aj, Nj, Fj, Šj, Rj
Jazyky zvládnete
AKTIVNĚ

za 1 rok před prací nebo VŠ
mezinárodní testy ZDARMA
garance pokroku

nyní

VELKÉ
SLEVY

kombinace jazyků
osobní přístup
individuální splátky
výborné reference

tradice 28 let

www.bi.cz

724 173 829

studuj na

42 studium jazyků a ostatní
Nejnabitější pomaturitní studium

v Praze

Rok intenzivní angličtiny s mezinárodním
certifikátem a filmovou aplikací!
+ status studenta pro letošní maturanty
+ vrácení celého kurzovného v případě přijetí na VŠ
+ čeští i zahraniční lektoři v každém kurzu

Za skvělou cenu 29 980 Kč navíc dostanete:
+ mezinárodní jazykovou zkoušku zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ využití filmů v hodinách pro trénink poslechu a porozumění
+ inovativní aplikaci Mooveez do telefonu pro učení pomocí filmů
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma
Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!
B1 - C1

Kdy:

Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:

Kurz je na úrovních:

Pre-intermediate
až upper-intermediate
se zakončením mezinárodní
jazykovou zkouškou

Samozřejmostí je u nás:

Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

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

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

›› STAHUJ
 27 000 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

studuj na

Akční cena: 25 980 Kč

při platbě do konce června

Přijímačky?
Maturita?

1

Stáhněte si

e-booky, testy
a časopis
zdarma

2

Učebnice

k přijímačkám
i maturitě

3

Kurzy

prezenční od podzimu
(Praha, Brno, Ostrava)
či online

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

Přidejte se k nám

YouTube a Facebook.com/kampomaturite

52 soukromé vysoké školy

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

