46 / duben 2022 / 39 Kč
zdarma pro studenty SŠ

2. kola přihlášek na VŠ
Vyzkoušejte test SCIO
Rozcestník možností

KAM PO ŠKOLE

22 prezentací VŠ
43 prezentací VOŠ

U NÁS MŮŽETE STUDOVAT

• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA• VETERINÁŘSTVÍ
• DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
• DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT• KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
• SOCIÁLNÍ PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST • EKONOMICKÉ OBORY
• DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)
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Vysoká škola
ekonomická v Praze
Bakalářské studijní programy

Fakulta financí
a účetnictví

Fakulta mezinárodních
vztahů

ffu.vse.cz

fmv.vse.cz

Uzávěrka
přihlášek

30/04

Fakulta
podnikohospodářská
fph.vse.cz

● 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 [EN]
● Bachelor of International Business [EN]

● Arts Management
● Podniková ekonomika
a management
● Bachelor of Business
Administration [EN]

Fakulta informatiky
a statistiky

Národohospodářská
fakulta

Fakulta
managementu

fis.vse.cz

nf.vse.cz

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

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

www.vse.cz
studujnaVŠE

fm.vse.cz
● Management
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SLOVO
ŠÉFREDAKTORA
Vážení studenti,
i v dubnu máte spoustu možností, kam
se vydat na vysokou školu. Přehled škol,
které ještě přijímají přihlášky, najdete
na str. 12, dny otevřených dveří pak na
str. 13. Rozhodujete se mezi vysokou,
vyšší odbornou nebo jazykovou školou?
Podívejte se na prezentace na str. 18,
21, 31 a 41.

INFORMUJTE SE
Napište nám, o čem byste si chtěli
přečíst příště na
info@kampomaturite.cz
Redakce, vydavatel:
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905
Tel.: 606 411 115
E-mail: info@kampomaturite.cz

Všechny články najdete na
www.casopis.kampomaturite.cz

Šéfredaktor: Jiří Kadlec
Redakce a poradci ve vzdělávání:
Veronika Trmalová
Ing. Zuzana Večerková

Naše další projekty najdete na
www.adresarskol.cz
www.seminarky.cz
www.vysokeskoly.com
www.vyssiodborneskoly.com
www.jazykoveskoly.com
www.ctenarsky-denik.cz

DTP, sazba: Ing. Zuzana Večerková
Inzerce: Mgr. Marek Sochor
e-mail: reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v září a v lednu.

Naše stránky najdete na
www.kampomaturite.cz

Tisk: GRASPO CZ, a.s. Zlín
Náklad: 23 000 výtisků
Zapsáno do evidence periodického tisku.
Evid. č.: MK ČR E 17004
ISSN 1802-694X

Chystáte se po maturitě do práce?
Shrnutí tipů pro sepsání životopisu nebo
motivačního dopisu najdete na str. 5.
Nezapomeňte sledovat naše stránky
www.KamPoMaturite.cz, kde najdete
e-booky zdarma, online verzi časopisu
a spoustu dalších užitečných informací.
Přejeme hodně štěstí u maturity a přijímacích zkoušek.

Jiří Kadlec,

Distribuce: do všech SŠ s maturitou,
140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven,
poraden pro absolventy při ÚP
Foto a grafika titulka, str. 4, 7, 18, 30
39 a 43 Freepik.com

S testy studijních předpokladů a společenských věd se můžete potkat u přijímacích zkoušek na vysoké školy od
pedagogických fakult přes práva až
po fakulty humanitního zaměření, ZSV
i u maturity. Připravili jsme souhrnný
článek na str. 8, vyzkoušejte i test NSZ
SCIO na str. 9.

šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

Přidejte se k 66 000 fanoušků na
f @kampomaturite

studuj na
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Jarní novinky 2022
NOVÉ
UČEBNICE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
• 	 Duben 2022:
NSZ SCIO 2. a 30. 4. 2022 TSP MU 23. — 24. 4. 2022
• 	 Květen 2022:
poslední termín NSZ SCIO 21. 5. 2022
didaktické testy společné části maturity 2. — 4. 5. 2022
zkoušky profilové části maturity 16. 5. — 10. 6. 2022
•

Červen 2022: Přijímací zkoušky většiny VŠ

KURZY / AKCE / NOVINKY
Úvod do psychologie
(Grada)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ od podzimu
Nulté ročníky medicíny, psychologie a práv i moduly fyziky, matematiky, biologie,
TSP, OSP a dalších předmětů jsou již vypsány na www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/. Podrobnosti najdete na str. 7.

Prodloužení časového limitu pro didaktické testy společné části
Více času u maturity vás čeká u všech didaktických testů společné části maturity. U češtiny budete mít 10 minut navíc (celkem tedy 85 minut), u matematiky
o 15 minut (celkem 135 minut). Deset minut navíc získáte také u zkoušky z cizího
jazyka, konkrétné v části testu ověřujícího čtení a jazykové dovednosti. Časový
limit u poslechové části zůstává stejný.

Kde můžete podat přihlášku v dubnu nebo květnu?
Všechny termíny najdete na str. 12 a www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/.
Dny otevřených dveří VŠ do prázdnin najdete také na str. 13.

Základy lékařské chemie
a biochemie
(MU)

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Přečtěte si zajímavé rozhovory
Rektor OU odpovídal na naše dotazy na str.
11, rozhovor s novým rektorem VŠE najdete
na www.kampomaturite.cz/rozhovory.

STAHUJTE ZDARMA
E-booky s návody k nejžádanějším oborům stáhnete zdarma
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

Sociální psychologie
(Grada)

28 000 prací — maturitní otázky, slohové práce,
referáty, seminárky. Stahujte na www.Seminarky.cz.

studuj na
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Rozcestník: Kam po maturitě?
Veřejné a státní VŠ

Soukromé VŠ

+ neplatí se školné, akreditace pro některá povolání (lékaři,
advokáti) mají zatím pouze veřejné VŠ, velký výběr oborů,
návaznost studia

+ většinou bez přijímacích zkoušek, možnost stipendií
nebo odpuštění školného, individuálnější přístup, menší
konkurence při zkouškách nebo zápisech

- nižší šance na přijetí, vyšší „úmrtnost“ v prvních ročnících, pozor na uplatnění po studiu a provázanost s praxí

- školné, ne vždy dotované ubytování či stravování a návaznost studia, pozor na šance na uplatnění po studiu

Vyšší odborné školy
+ prakticky zaměřené vzdělání, prohloubení specializace,
praxe součástí studia, často bez přijímacích zkoušek a vysoká šance na přijetí, možnost zkráceného studia na VŠ
- školné, zaměstnavatelé mohou dávat přednost VŠ vzdělání

Pomaturitní jazykové studium
+ zdokonalení v jazyce, možnost složení jazykové zkoušky,
výhodná cena v přepočtu na hodinu, pokud zahájíte denní
studium do konce roku po maturitě u akreditované školy,
máte i nadále status studenta
- cena kurzu

Jazykový pobyt, práce v zahraničí
+ zdokonalení v jazyce, možnost složení jazykové zkoušky,
získání praxe
- náklady na cestu, pobyt, školné, omezení kvůli COVID-19,
u práce obtížné hledání pozic v požadovaném oboru

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

Studium v zahraničí
+ v zemích EU stejné podmínky jako pro místní studenty,
dodatek k diplomu stejná 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
- přijímací řízení, případně školné, nutnost přihlášení na
místních úřadech, v zemích mimo EU vás mohou čekat
další administrativní úkony – víza, nutnost nostrifikace,
náklady na ubytování, cestu, aj., omezení kvůli COVID-19

Přípravné kurzy

Nástup do práce
+ výdělek, zkušenosti, nezávislost
- obtížnější návrat ke studiu, pro některé profese potřebujete vyšší kvalifikaci/titul

+ intenzivní příprava, možnost kombinace s pomaturitním
jazykovým studiem pro získání statusu studenta, výhodná
cena v přepočtu na hodinu
- cena, obvykle nezískáváte status studenta

Kam po maturitě: Do práce
Pokud se na vysokou nechystáte nebo zvažujete přivýdělek při studiu
Motivační dopis

Motivační dopis je pomůcka pro personalistu, proč váš životopis vybrat do
dalšího kola.

Pište dopis pro konkrétní pozici. Pokud
napíšete jinému personalistovi, jméno
jiné pozice či společnosti, je to záruka
pro vyřazení v prvním kole.

Životopis

Na konkrétní pozici se může hlásit

i několik stovek zájemců. Personalista
na váš životopis má vteřiny, maximálně
minuty.
CV musí zaujmout, být přehledné, čitelné, stručné (ideálně 1 stránka A4 v PDF),
bez překlepů a pravopisných chyb. Vzorový životopis stáhnete zdarma na www.
Seminarky.cz.
Do praxe můžete zahrnout i delší brigády (nejlépe v oboru) nebo praxi při škole.
Body navíc může přinést dobrovolnická

studuj na

činnost, zahraniční studium nebo výměnné pobyty.
U praxí i brigád si vždy zajistěte reference, případně požádejte, zda můžete
dotyčného/dotyčnou uvést jako referenční osobu.
Co nevynechat: Profesionálně vyhlížející foto, nejvyšší dosažené vzdělání,
pokud máte pracovní zkušenosti, napište, co přesně jste dělali. Chybějící
měsíce či roky v praxi je lépe objasnit
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než kamuflovat.

Pohovor

Zjistěte informace o firmě, připravte se
na dotazy, ujasněte si výši platu. Choďte
včas, případně se nezapomeňte omluvit.
Online pohovory budou zřejmě i po Covidu oblíbeným nástrojem pro první kolo
výběru. Věnujte pozornost tomu, co bude v záběru, nepodceňte oblečení, úhel
i nasvícení. Pokud můžete, vyzkoušejte
spojení. Mějte v záloze jinou možnost,
pokud by technika zrovna nefungovala.

Absolventi a uplatnění

Zcela mimo obor svého odborného
vzdělání pracovalo v roce 2019 téměř

40 % absolventů s maturitou. Situace je
mírně lepší jen u zdravotnických oborů,
oborů ve skupině ekonomika a administrativa a informatika.
Oproti tomu 85 % vysokoškolských
studentů chtělo v roce 2020 po dostudování pracovat ve stejném oboru. Další
vzdělávání vám pomůže zvýšit kvalifikaci, platové možnosti a snížit riziko
nezaměstnanosti.

Absolventi a Úřad práce

Můžete jako absolventi či studenti
dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti? Ano, ale pouze v případě, že jste
v posledních 2 letech měli důchodové

pojištění při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, a to po dobu 12 měsíců.
Při evidenci na ÚP můžete vykonávat
činnost v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti (tzv. nekolidující zaměstnání, příjem do 7 600
Kč měsíčně, v případě více činností se
měsíční výdělky sčítají). V tom případě
ovšem nemáte nárok na podporu.
Po dobu evidence na ÚP za vás zdravotní pojištění platí stát, sociální pojištění hrazeno není, doba evidence na
ÚP se ale započítává do doby účasti na
důchodovém pojištění. Zdroje uvádíme
v článku Absolventi, studenti a nezaměstnanost na našem webu. 

Status studenta po maturitě
FAQ ke statusu studenta

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.
• Z pohledu školy: 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.
• Z pohledu školy: Studentem školy jste do 30. 6.
Výdělečná činnost = OSVČ a činnost v ČR, která zakládá účast na
nemocenském pojištění. 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. Zde uvedené
body platí 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. 

Jaké další možnosti mám pro zachování statusu?
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 (2724 Kč měsíčně), jako OSVČ nebo v zaměstnání.
Proč už podle školy nejsem studentem,
přestože mám status studenta?
Termíny se v zákonech liší. Z pohledu SŠ a školského
zákona jste studentem do dne úspěšného vykonání
maturitní zkoušky v řádném termínu, jinak do 30. 6.

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

Mám v přípravném kurzu status studenta?
Pokud nejde o pomaturitní jazykové studium při splnění příslušných podmínek nebo v kombinaci s ním,
status studenta vám nezůstává.

studuj na
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Připravte se na přijímačky 2023
23 let zkušeností, přes 100 000 úspěšných studentů

Lékařské
fakulty

Policejní
akademie

Žurnalistika

Politologie
a mezinárodní
vztahy

"Vést výuku přípravného kurzu na medicínu mě lákalo už
tehdy, když jsem ho sama navštěvovala. Mými vyučujícími
byli medici z různých pražských fakult a hodně jsem je obdivovala, jak to všechno stíhají. Když se objevila možnost vést
kurz tady v Amosu, tak jsem po ní skočila téměř automaticky. Díky kurzu si sama zopakuji nějaké základy, které se dají
recyklovat u zkoušek a hlavně předám ostatním něco, co mi
bylo dáno studenty z vyšších ročníků. Učím teprve prvním
rokem, takže je poměrně náročné začínat se vším úplně
na novo. Nicméně druhák, ve kterém teď jsem na 1.LF, je
asi nejlepším časem, kdy s výukou začít. Jsem ráda, že se
seznámím se spoustou budoucích kolegů a obecně s moc
fajn lidmi. :)"
Kristýna Kuglerová
lektorka prezenčních kurzů medicíny

pár slov od lektorů
"Výuka v přípravném kurzu, který se zaměřuje na obor:
Psychologie je něco, na co se již pár let zaměřuji a co mě
neskutečně baví. Uchazeči jsou velmi motivovaní, pravidelně
se na výuku připravují a oceňují různá zpestření, která se
snažím do výuky pravidelně zapojovat. Jsem ráda, že mohu
být součástí jejich cesty k vytouženému cíli. Držím všem
palce."
Mgr. Nikola Frkalová
lektorka online kurzů psychologie

kratší kurzy

Právo

nulté ročníky

Psychologie

• Zahájení říjen
• Nulté ročníky (celoroční)
i kratší kurzy
• Středa/sobota
• Prezenční (Praha, Brno,
Ostrava) i online kurzy
• VIP balíčky (učebnice,
bonusy)

Biologie

Fyzika

OSP, TSP, ZSV

Chemie

Matematika

"Kurz mi ve všech směrech vyhovuje. Není to můj první
kurz, minulý rok jsem absolvovala kurz od FF UK a kdybych
je měla srovnat, tak bych spíše doporučila tento. Na tomto
kurzu se mi líbí, že jsme menší skupina, máme stále stejnou
lektorku, která probírá všechna důležitá témata popořadě a
je ve všech směrech ochotná s čímkoliv poradit."
Vendula F., kurz psychologie

ohlasy letošních studentů
"Přípravný kurz jsem začala v říjnu a zvolila jsem si online
formu. Obávala jsem se, že tato forma nebude tolik efektivní
jako klasická výuka. Je to ale dobře připravené a mile mě to
překvapilo. Často pracujeme ve skupinkách, spolupracujeme na úkolech a lektorka je velice milá a ochotná. Celkově
tento kurz hodnotím velice pozitivně a doufám, že mi pomůže na přijímacím řízení.."
Aneta P., kurz psychologie

"Jsem ráda, že kurz navštěvuji, motivuje mě to k přípravě
na přijímací zkoušky. Díky kurzu mám vytvořenou určitou
osnovu, která mi pomáhá udělat si systém v tom, co se
mám učit.."
Anna J., kurz psychologie

Přihlaste se na www.KamPoMaturite.cz

studuj na
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Testy studijních předpokladů
a základy společenských věd
Kde se s nimi potkáte a jak je zvládnout
TSP
TSP (testy studijních předpokladů)
potkáte u přijímacích zkoušek na Masarykovu univerzitu s výjimkou FarmF,
FSpS, LF, FSS pokud zvolíte variantu
NSZ.
V tomto roce by se měl konat opět
prezenčně v termínu 23. a 24. 4. 2022.
Skládáte jej pouze jednou bez ohledu
na počet podaných přihlášek. Obsahujeí 60 otázek v 6 subtestech (verbální,
numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost, kulturní
přehled) s 5 možnostmi odpovědí, kde
pouze jedna odpověď je správná. Na
vypracování máte 100 minut.
Výsledkem testu je percentil, který
vyjadřuje, kolik procent uchazečů dosáhlo stejného nebo nižšího výsledku.

NSZ SCIO OSP, ZSV
OSP (obecné studijní předpoklady)
a ZSV (základy společenských věd) jsou
dva typy testů, se kterými se můžete
setkat v rámci Národních srovnávacích
zkoušek (NSZ) společnosti Scio.
Test OSP zjišťuje vaše studijní předpoklady, nikoliv znalosti. Východiskem
jsou informace uvedené v textu, ze kterých při řešení vycházíte. Člení se na ver-

bální a analytický oddíl, oba se skládají
z 33 úloh, na verbální oddíl máte limit
35 minut, na analytický oddíl 50 minut.
V testu ZSV vás čeká 60 úloh ve 3 částech — Člověk a společnost (psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo
(právo, politologie) a Hospodářství
a svět (ekonomie, dějiny a evropská integrace). Na vypracování máte 60 minut.
U obou testů je výsledkem percentil,
který udává, kam se se svým výsledkem
zařadíte mezi výsledky ostatních.
V tomto školním roce máte na výběr
mezi prezenční i online formou testů.
Prezenční testy se konají na více než 30
místech v ČR a SR. První testy proběhly
v prosinci, další se konají v únoru až
květnu, celkem je na výběr 6 termínů
konání. Na rozdíl od TSP můžete testy
konat vícekrát, započítá se vám nejlepší
výsledek.
Na co si dát pozor:
• Nutnost podat přihlášku/-y k jednotlivým termínům NSZ a zároveň na
příslušnou fakultu VŠ
• Udělit souhlas s předáním výsledků
fakultě, u některých fakult je nutno
předat výsledek fakultě (doložení certifikátem)

Spol. vědy pro SŠ 4 díly
a prac. sešity (Didaktis)

Cvičebnice OSP a ZSV
(SCIO)

Přijímačky na VŠ v pohodě
SP, ZSV (Taktik)

Maturita ze spol. věd
(Nakl. A. Skřivan ml.)

Přehled učiva k maturitě
Společenské vědy (Fortuna)

Základy společenských
věd I (Sokrates)

• Vybrané fakulty akceptují pouze některé termíny NSZ, v případě vypsání
dalších kol přijímacího řízení mohou
být akceptované termíny rozšířeny
• Ohlídejte si možnost vykonání testu
zdarma v některém z termínů.
Výsledky NSZ SCIO OSP/ZSV akceptuje zhruba 50 fakult vysokých škol. Buď
jsou testy součástí přijímacích zkoušek,
nebo k nim fakulty přihlíží, získáte za
ně bonifikaci, resp. na základě jejich
vykonání/výsledku můžete požádat
o prominutí zkoušky.

Kurz nebo doučování?
Máte opravdu velké mezery? Vsaďte
na individuální doučování. Nevýhodou je
vyšší cena, ale lektor se může věnovat
pouze vám. Potřebujete doplnit menší
nedostatky? Měl by vám stačit kurz.
Podrobnější informace najdete v našem e-booku, stáhněte si jej zdarma
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky.
Vyzkoušejte také test ZSV na str. 9 nebo
test OSP v zářijovém čísle na str. 8.
Zdroje: TSP MU www.muni.cz/tsp
NSZ SCIO www.scio.cz/nsz/
Aktuální informace doporučujeme ověřit
vzhledem k momentální epidemiologické
situaci. 

St.předpoklady a zákl.
logiky 1 a 2 (Sokrates)

Společenské vědy v kostce
pro SŠ (Fragment)

Základy společenských věd
pro SŠ - 3 díly (Fortuna)

Pořiďte si
učebnice na

kampomaturite.cz

studuj na
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Vyzkoušejte ukázku z testu ZSV NSZ
1.
Představitelé ______ zastávají názor, že osobnost
je pouze myšlenkový konstrukt a že osobnost
jako vnitřní jednotící předpoklad vědomí a jednání
neexistuje, neboť vše, co je na člověku jedinečné,
je systémem naučených reakcí.
(Plevová I., Petrová A.: Obecná psychologie.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
2012, upraveno.)
Kterou z následujících možností je zapotřebí
doplnit na vynechané místo v uvedené citaci,
aby byla napsána věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

behaviorismu
humanistické psychologie
psychoanalýzy
transpersonální psychologie

2.
Výzkum prokázal, že ______ potlačuje ______
chování, tedy takové chování, které je vykonáno ve prospěch druhého člověka, jehož cílem
je přinést užitek jiným. Právě u lidí, kteří jsou
vyloučeni ze společnosti či sociální skupiny se
tendence jednat ve prospěch druhých snižuje.
Kterou z následujících možností je zapotřebí
doplnit na vynechané místo v uvedeném textu,
aby byl napsán věcně správně?
(A)
(B)
(C)
(D)

sociální inkluze; altruistické
sociální rovnostářství; reaktivní
sociální exkluze; prosociální
ostrakizace; proaktivní

3.
Ti, kdo se zabývali vědami, byli buď empiriky,
nebo dogmatiky. Empirikové jsou jako mravenci,
toliko snášejí a užívají; racionalisté jako pavouci
předou sítě ze sebe, včela však používá střední
cesty, sbírá si látku na zahradních i polních květinách, ale svou vlastní silou ji přetváří a zpracovává. Podobně je tomu s opravdovou tvořivou
činností ve filosofii, ježto se ani nespoléhá jen
a hlavně na síly mysli, ani neukládá do paměti
látku získanou z popisu přírody a z mechanických
pokusů tak, jak ji našla, nýbrž mění ji a přetváří
rozumem.
(Bacon, F.: Nové Organon, Svoboda, Praha 1974,
s. 134)
Které z následujících tvrzení je v rozporu se
smyslem uvedené citace?
(A) Způsob racionalistického přístupu k poznání spočívá v metafyzickém teoretizování,
které je založeno na hypotetických rozumových úvahách.
(B) Tvořivé filosofování by se mělo ubírat střední cestou a využívat rozumové i smyslové
poznání.
(C) Hlavní úlohu ve filosofii sehrává rozum
založený na racionalistických úvahách
plynoucích čistě z myslí filosofů.
(D) Problematika empirického přístupu k poznání spočívá v přílišném důrazu na pokusy
a spoléhání se na pravdivost smyslového
poznání.
4.
Ve svém návrhu nejlepšího sociálního a státního
zřízení vycházel ze svých názorů psychologických a etických. Základ ideálního státu opíral
o jednotnou a zároveň hierarchickou strukturu

tří nerovných stavů, diferencovaných podle dělby
práce, kterým odpovídají analogické složky duše a analogické ctnosti. Vláda v obci přirozeně
náleží těm, kdo zosobňují moudrost – a to jsou
filosofové.
(Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení.
Od Tháleta k Rousseauovi, Paseka, Praha 1999,
s. 91)
Který z antických filosofů uvažoval o státě tak,
jak je popsáno v uvedené citaci?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aristoteles
Platón
Tomáš Akvinský
Thomas More

5.
Milan zprovoznil v obci Růžová kulturní dům.
Jelikož se několik dní po uvedení do provozu
v šatně kulturního domu ztratil hostovi telefon, rozhodl se Milan umístit před šatnu ceduli
s nápisem: Za odložené věci dražší než 1 000
Kč neručíme.
Které z následujících tvrzení vztahujících se
k výše uvedenému textu je pravdivé?
(A) Vyvěšení cedule má právní relevanci, pouze
pokud společně s cedulí mají hosté k dispozici i formulář k nahlášení škody.
(B) Vyvěšení cedule má právní relevanci, pouze
pokud šatna nemá nepřetržitou šatnářskou
službu.
(C) Vyvěšení cedule nemá právní relevanci,
tato odpovědnost je objektivní a nelze se
jí zbavit.
(D) Vyvěšením cedule odpovídá Milan za škodu
pouze do výše 1 000 Kč, ledaže škodu způsobil Milanův zaměstnanec, pak odpovídá
neomezeně.
6.
Geografická poloha do určité míry znemožnila
účast této země v hlavním proudu evropského
integračního procesu. Stala se nejprve přidruženým členem Evropského sdružení volného
obchodu (1961). Plné členství v této organizaci
získala až v roce 1986. Teprve změna politických poměrů v Evropě, související s rozpadem
východního bloku a samotného Sovětského
svazu, uvolnila cestu k tomu, aby v roce 1992
podala žádost o přistoupení k Evropským společenstvím. O tři roky později – 1. 1. 1995 pak
společně s dalšími dvěma neutrálními státy
přistoupila k Evropské unii. Země se nacházela
na počátku 90. let v období hospodářské recese,
kterou způsobila mimo jiné ztráta sovětského
trhu. Úpadek odvětví závislých na nenáročném
sovětském trhu způsobil prudký nárůst nezaměstnanosti. V době přistoupení k Evropské
unii dosahovala nezaměstnanost až 16 %, což
bylo nejvíce ze všech členských zemí. Členství
v Evropské unii vedlo k úspěšnému završení
hospodářské transformace a země se později
stala jedním ze světových lídrů v oblasti informačních technologií.
Který z následujících členských států Evropské
unie popisuje uvedený text?
(A) Rakousko
(B) Švédsko
(C) Finsko

studuj na

(D) Litvu
7.
Které z následujících tvrzení správně hodnotí
výsledky korejské války v kontextu mezinárodních vztahů?
(A) Jednání o příměří ve válce na Korejském
poloostrově probíhala za zprostředkování
Čínské lidové republiky, která zůstala v konfliktu neutrální. Spojené státy a Sovětský
svaz pověřily Peking dohledem nad jeho
dodržováním.
(B) Faktický neúspěch Severní Koreje ve snaze
o násilné sjednocení poloostrova vedl k mocenským otřesům uvnitř Korejské strany
práce a vyvolal reformní hnutí, které následně přispělo k rozkladu a pádu tohoto
komunistického režimu ještě před rokem
1989.
(C) Válka na Korejském poloostrově skončila
27. července 1953 porážkou Čínské lidové
republiky. Severní část poloostrova byla
okupována Sovětským svazem, jižní část
Spojenými státy. Pod dohledem obou
okupačních mocností se formovaly dva
nezávislé státy s odlišným společenským
zřízením.
(D) 27. července 1953 byla mezi oběma korejskými státy podepsána dohoda o příměří –
mírová smlouva mezi Severní a Jižní Koreou
dosud nebyla uzavřena. Obě země jsou tak
z hlediska mezinárodního práva stále ve
válečném stavu.
8.
Která z následujících možností nejlépe charakterizuje pojem zlatý standard?
(A) Jedná se o pojem označující prostřední
možnou variantu jevící se jako nejvhodnější.
(B) Jedná se o pojem označující průměrnou
roční cenu zlata v rámci daného státu.
(C) Jedná se o pojem označující životní úroveň
vyšší střední vrstvy obyvatel.
(D) Jedná se o situaci, kdy je hodnota papírových peněz kryta zlatem (emitent zaručuje
splatit hodnotu bankovek zlatem).
Vyhodnocení:
Za každou správnou odpověď si přičtěte 1 bod.
Za každou chybnou odpověď si odečtěte jednu třetinu bodu. Pokud
jste neodpověděli, nic
si nepřičítejte, ani neodečítejte. K celkovému
počtu bodů si v tabulce
můžete najít odpovídající percentil – číslo, které
udává, kolik procent
účastníků jste svým výsledkem v daném testu
předstihli. Percentil 90
tedy znamená, že jste byli
úspěšnější (nebo stejně
úspěšní) než 90 % všech
účastníků.
Přehled odpovědí:

body

percentil

8

100

6,67

92

6

86

5,33

80

4,67

75

4,33

68

4

60

3,67

54

3,33

47

2,67

38

2,33

31

1,67

25

1,33

17

0

9

-1,33

0

1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-D
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Na poslední chvíli: Jak zvládnout maturitu
I za pět minut dvanáct se stihnete připravit.
Příprava
1 Počet otázek vydělte počtem dní do
maturity = denní várka učiva (občas
zkontrolujte)
2 Jak se učit? Využijte metody, které
u vás fungují (výpisky, přeříkávání
nahlas, ráno/poledne/večer, sami/se
spolužáky)
3 Projděte všechna témata, abyste maturitu dali alespoň za 4. Pak teprve
doplňujte a vylepšujte.
4 Nenechávejte to, co vám nejde, nakonec, ať před zkouškou nepanikaříte
5 Opakování začínejte vždy u jiné otázky
6 Opakujte aspoň 2x do týdne od učení
7 Vyzkoušejte testy nanečisto i s časovými limity

8 Pořádně spěte, naplánujte přestávky
i jídlo
9 Odměňte se a motivujte se :)

Nemoc, neúčast
Neúčast byste měli omluvit do 3 pracovních dnů. Náhradní zkoušku skládáte
jen z předmětů, ze kterých jste pro nemoc nematurovali.

Pokud to nevyjde
Přezkoumání výsledků:
• Didaktické testy: Adresujete MŠMT
• Profilová část: Žádáte krajský úřad/
magistrát.
Žádost podáváte písemně do 20 dnů
od konce období pro konání maturit.

Stáhněte si zdarma náš e-book
Jak udělat maturitu
na www.KamPomaturite.cz/e-booky
Formuláře a adresy najdete v našem
e-booku, stáhněte si jej zdarma.
Oprava: Můžete konat dvakrát do pěti let od ukončení posledního ročníku,
skládáte ji jen z předmětů, ze kterých
jste neuspěli. Je třeba podat přihlášku
(do 1. 12. pro jarní termín, do 25. 6. pro
podzimní).
Pohlídejte si status studenta kvůli
pojištění (více informací najdete na str.
6). 

Učebnice k přípravě na přijímačky a maturitu
Seženete u nás učebnice všech nakladatelství, skripta univerzit a knihy k přípravě
na maturitu, přijímací i jazykové zkoušky. Vše skladem na www.KamPoMaturite.cz.
SCIO Cvičebnice OSP,
Matematika (SCIO)

Přehled SŠ učiva ČJ
(Didaktis)

Společenské vědy pro
SŠ, 4 díly (Didaktis)

Maturita z matematiky
didaktický test (Didaktis)

Maturita z ČJL didaktický test (Didaktis)

Odmaturuj z BIOLOGIE
Přijímačky v pohodě
Maturita v pohodě - AJ
(Didaktis)
Studijní předpoklady (Taktik)
(Taktik)

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
A MATURITNÍ TÉMATA
stahujte na www.Seminarky.cz
10 000 prací zdarma

Stovky dalších
knih skladem
přijímačky na SŠ, jazykové
učebnice, slovníky, skripta

studuj na

Maturita z AJ maturitní
témata (Didaktis)

Přijímačky v pohodě
ZSV (Taktik)

E-booky zdarma
jak se dostat na nejžádanější
obory, stahujte zdarma na
www.kampomaturite.cz/e-booky
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Rozhovor s rektorem Ostravské
univerzity Janem Latou
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Na naše zvídavé dotazy odpovídal rektor Ostravské
univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Co nového se
chystá, jaké jsou plány do budoucna a proč byste si pro
studium měli vybrat právě Ostravskou univerzitu?
Můžete nám krátce představit Ostravskou univerzitu (OU)?
Ostravská univerzita je významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí s třicetiletou tradicí, která má značný
vliv na rozvoj Ostravy i celého Moravskoslezského kraje.
Naše univerzita se navíc výrazně zapojuje do společenského a kulturního dění, které podporuje přímo organizací řady
akcí pro veřejnost, ale také nepřímo prostřednictvím aktivit
jednotlivých studentů, studentských spolků, absolventů i akademiků. Do kulturního spektra tak univerzita vnáší různorodé
a sofistikované podněty.
Na OU studují hlavně studenti ze severní Moravy? Jaký máte podíl studentů z jiných krajů? Kolik máte zahraničních
studentů?
Ano, je tomu tak, naši studenti a studentky přicházejí nejčastěji z Moravskoslezského kraje, a to ze všech jeho částí.
Značné zastoupení máme ale i u studentů z dalších částí
České republiky. Studentů, kteří nejsou z našeho domácího
kraje je zhruba pětina. Co se týká zahraničních studentů,
tak jich v současnosti na Ostravské univerzitě studuje téměř
devět set, což je přibližně desetina všech našich studentů.
Chystá OU nějaké nové studijní programy?
Z nově akreditovaných studijních programů můžu zmínit
například navazující magisterský program Literární studia
a doktorské programy Románská filologie na Filozofické
fakultě či Hudební umění na Fakultě umění. Do příštích let
budeme mimo jiné usilovat o získání akreditace v oboru zubního lékařství.
V nedávné době pak naše univerzita nově otevřela studijní
programy z oblasti sportu a zdravého životního stylu, vyučované na Pedagogické fakultě. Jde například o Trenérství
a sportovní výkonnost, kde studenti mohou během studia
získat trenérskou licenci na vybrané sportovní specializace.
O jaké fakulty je největší zájem?
Největší zájem projevují uchazeči o Pedagogickou fakultu,
které je ostatně fakultou největší a nejstarší, její historie sahá
až do roku 1953. Dalšími, nejčastěji volenými fakultami jsou
Lékařská a Filozofická fakulta.
Nedávno OU slavila třicetileté výročí existence. Jaké byly
milníky této poměrně mladé univerzity? Jaké máte plány do
budoucnosti?
Takových momentů je celá řada. Ostravská univerzita v roce
1991 vznikla se třemi fakultami, v roce 2008 přibyly Fakulty
sociálních studií a Fakulta umění, v roce 2010 pak byla založena Lékařská fakulta. Například tyto události lze rozhodně
označit za důležité milníky a úspěchy naší univerzity.
Naším hlavním plánem je neustále dále zvyšovat úroveň
výuky a modernizovat naše zázemí. Na podzim například
otevřeme nový kampus na Černé louce. Tam primárně studenti
a akademici, ale i veřejnost, budou využívat Zázemí sportu

a behaviorálního zdraví s řadou nových sportovních sálů či
výzkumných laboratoří. Další budovou v kampusu bude Klastr
umění a designu, který nabídne učebny, cvičebny, galerii nebo
špičkově vybavený koncertní sál.
Významnou událostí je také vypracování projektu LERCO,
jehož cílem je vytvořit nové mezinárodní vědecko-výzkumné
centrum v ostravském regionu s mezinárodním přesahem.
V areálu Lékařské fakulty bude díky projektu postavena nová
budova za 1,2 miliardy korun. V Ostravě tak vznikne atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny
a přírodních věd.
Na co jste nejvíce pyšní?
Pyšní jsme rozhodně na moderní zázemí, které se i přesto
snažíme neustále vylepšovat, díky čemuž dokážeme držet
krok s nejnovějšími vzdělávacími i technologickými trendy.
Dále na naše studenty, protože ti se po absolvování studia
rozhodně neztratí. Pečlivě se staráme o to, aby byli vybaveni
jak teoretickými znalostmi, tak praktickými dovednostmi.
Nejen z tohoto důvodu studenti a studentky Ostravské univerzity během svého studia absolvují řadu praxí ve firmách,
veřejných institucích či jiných organizacích.
A pyšní jsme také na všechny aktivity studentů a akademiků
Ostravské univerzity. A že jich není málo. Naši studenti se
sdružují ve velice aktivních organizacích, pořádají dobročinné,
kulturní, sportovní nebo vědecké akce. Akademici Ostravské univerzity pak sklízí úspěchy v domácím i zahraničním
prostředí, a přitom své znalosti studentům předávají vždy
s lidským přístupem.
Proč by měli studenti jít studovat právě na OU?
Těch důvodů je opravdu celá řada. Na Ostravské ke všem
studentům a studentkám přistupujeme lidsky a individuálně,
každý je pro nás jedinečnou osobností. Zároveň všem nabízíme
špičkové vzdělání v kvalitním a moderním zázemí.
Hojně podporujeme také mimostudijní aktivity – ať již jde
o studentské spolky či nápady a projekty jednotlivců. A velkým
lákadlem je v neposlední řadě samotné město Ostrava. Je
to moderní a dynamická metropole, kde každý najde, co má
rád – od přírody a kulturních památek, až po bohatý sportovní
či studentský život.
Děkujeme za rozhovor. 
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2. kola přihlášek na VŠ
Během následujících měsíců můžete uspět s podáním přihlášky na mnoha
veřejných vysokých školách. Aktuální stav najdete na www.KamPoMaturite.cz.
Akademie múzických umění v Praze
2. 5.

Divadelní fakulta AMU HSZNATAP 1. kolo

www.damu.cz

České vysoké učení technické v Praze
30. 4.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo

www.fjfi.cvut.cz

21. 5.

Fakulta strojní ČVUT 1. kolo

www.fs.cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
15. 4.

Zdravotně sociální fakulta JČU 1. kolo

www.zsf.jcu.cz

29. 4.

Ekonomická fakulta JČU 1. kolo

www.ef.jcu.cz

Mendelova univerzita v Brně
3. 4.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU 1. kolo

www.pef.mendelu.cz

15. 4.

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo

www.icv.mendelu.cz

30. 4.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo

frrms.mendelu.cz

Slezská univerzita v Opavě
30. 4.

Fakulta veřejných politik v Opavě SLU nově akreditovaný program Sociální práce
ve veřejné správě 1. kolo

www.fvp.slu.cz

30. 4.

Fyzikální ústav v Opavě SLU 1. kolo

www.slu.cz/phys

3. 5.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU program Inovativní podnikání

www.opf.slu.cz

31. 8.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU program Manažerská informatika

www.opf.slu.cz

Technická univerzita v Liberci
30. 4.

Ekonomická fakulta TUL 1. kolo

www.ef.tul.cz

30. 4.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 1. kolo

www.fp.tul.cz

25. 5.

Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo, případné 2. kolo 19. 8.

www.fzs.tul.cz

21. 7.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo

www.fm.tul.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
29. 4.

Fakulta životního prostředí UJEP 1. kolo

www.fzp.ujep.cz

29. 4.

Pedagogická fakulta UJEP 1. kolo

www.pf.ujep.cz

30. 4.

Přírodovědecká fakulta UJEP 1. kolo

prf.ujep.cz

30. 4.

Fakulta sociálně ekonomická UJEP 1. kolo

www.fse.ujep.cz

2. 5.

Fakulta strojního inženýrství UJEP 1. kolo

www.fsi.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
30. 4.

Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL 1. kolo SP, MSHP

www.cmtf.upol.cz

Univerzita Pardubice
20. 4.

Fakulta filozofická UPCE 1. kolo

ff.upce.cz

6. 5.

Fakulta restaurování UPCE 1. kolo

fr.upce.cz
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
30. 4.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo

www.flkr.utb.cz

30. 4.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB 1. kolo, 2. kolo 15. 7.

www.fame.utb.cz

Veterinární univerzita Brno
5/2022

Fakulta veterinárního lékařství VU nově akreditovaný program Veterinární asistence

fvl.vfu.cz

7/2022

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VU nově akreditovaný program Veterinární
ochrana veřejného zdraví

fvhe.vfu.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
30. 4.

VŠE fakulty mimo NF 1. kolo

www.vse.cz

31. 5.

Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo

nf.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
11. 5.

VŠPJ 1. kolo, 2. kolo 20. 7., 3. kolo 24. 8.

www.vspj.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
30. 4.

VŠTE ČB 1. kolo

www.vstecb.cz

Vysoké učení technické v Brně
15. 7.

Fakulta stavební VUTBR 2. kolo

www.fce.vutbr.cz

12. 8.

Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo

www.fme.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni
15. 4.

Fakulta elektrotechnická ZČU 1. kolo

www.fel.zcu.cz

18. 4.

Fakulta strojní ZČU 1. kolo, případné 2. kolo 8. 8.

www.fst.zcu.cz

22. 4.

Fakulta ekonomická ZČU 1. kolo

www.fek.zcu.cz

30. 4.

Fakulta právnická ZČU 1. kolo

www.fpr.zcu.cz

30. 4.

Fakulta filozofická ZČU 1. kolo

www.ff.zcu.cz

30. 4.

Fakulta pedagogická ZČU 1. kolo

www.fpe.zcu.cz

Zdroj: www.VysokeSkoly.com, webové prezentace jednotlivých škol (únor a březen 2022, Bc. a dlouhé magisterské obory/programy akreditované MŠMT v ČJ. Přehled se
mění podle naplnění kapacity, změny mohou nastat v důsledku epidemiologické situace a vypsání nových termínů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Dny otevřených dveří veřejných i soukromých VŠ do prázdnin
2. 4. FM VŠE
www.fm.vse.cz
5. 4. VŠZ
www.vszdrav.cz
VŠERS (online, prezenčně ČB 7. 4.)
www.vsers.cz
VŠLG (další termíny Přerov 23. 4., 3. 5.,
www.vslg.cz
7. 6., Praha/Bratislava info na webu)
AMBIS (online, Praha 12. 4., Brno 13. 4.) www.ambis.cz
6. 4. VŠFS (+ Praha a Most 23. 4., KV 30. 4.) www.vsfs.cz
PCU (další termín 13. 4.)
www. praguecityuniversity.cz
CEVRO (Praha)
www.cevroinstitut.cz
UNYP (online 6. a 21. 4., 11. 5.)
www.unyp.cz
7. 4. ŠAVŠ
www.savs.cz
UNICORN U. (další 12. 5., 9. 6.)
www. unicornuniversity.net
VŠKK (další termín 2. 5.)
www.vskk.cz

8. 4. PEF MENDELU
FR UPCE
12. 4. VŠTVS PALESTRA (online,

www.pef.mendelu.cz
fr.upce.cz

další termíny prezenčně 9. 5., 14. 6.)		www.palestra.cz

13. 4. VŠPP (další termíny 11. 5., 1. a 15. 6.) www.vspp.cz
VŠHE (další 11. 5., 16. 6., ÚFŘP
Praha/Znojmo 5. 4., 3. 5., 7. 6.)		www.vshe.cz
UJAK (+ 22. 6. online, prezenčně 18. 5.) www.ujak.cz
20. 4. MUP (další termíny 18. 5., 15. 6.)
www.mup.cz
AAVŠ (online v ČJ, další 18. 5., 22. 6.) www.aauni.edu
21. 4. VŠMVV (další termíny 19. 5., 23. 6.)
www.vsmvv.cz
10. 6. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.adi.cz
18. 6. FAVU VUTBR (18. - 19. 6.)
www.favu.vut.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v březnu 2022 dohledali na stránkách škol. Některé soukromé školy můžete za příznivé epidemiologické situace navštívit pravidelně a většinu i po domluvě. Akce pravidelně aktualizujeme na www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/ 
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Neformální prostředí, víkendové
výjezdy a reálná zadání,
aneb Unicorn University očima
absolventa Ondřeje Synka

„Prostředí Unicorn University na mě působilo velmi pozitivně. Na základě toho jsem se rozhodl, že tuhle školu chci studovat,“
vzpomíná absolvent Ondřej Synek, který vystudoval program Systémové inženýrství a informatika. Dnes působí na pozici
obchodního ředitele pro ChargeUp.
Vyučený tiskař, který se našel v IT a sales. Tak by se dal
popsat Ondřej Synek, který dnes působí na pozici obchodního ředitele ve společnosti Unicorn. „IT mě bavilo odjakživa.
Problém byl, že jsem se k němu nemohl pracovně dostat, takže
jsem hledal, jak je možné propojit praxi, studium a korporátní
sféru,“ vysvětluje důvod, proč se přihlásil na Unicorn University
(tehdy Unicorn College).
Nejen tato možnost ho však na Unicorn University (UUN)
zaujala. „Když jdete na den otevřených dveří, obvykle čekáte
klasické prostory – učebny, auly, studovny – tak, jak je všichni
známe. Ale tady to bylo úplně jiné. Celý prostor je velmi neformální a připomíná spíše prostředí firmy,“ popisuje Synek.
Naráží například na to, že studenti zde mohou využívat
ledničky či kuchyňku, kde si mohou udělat čaj nebo kávu.
Zároveň mají k dispozici i takzvané chill-out zóny, kde mohou
pracovat na svých úkolech nebo si odpočinout na velkých
polštářích. „Prostředí Unicorn University na mě zkrátka působilo velmi pozitivně. Na základě toho jsem se rozhodl, že na tu
školu chci,“ dodává.

Studijní materiály dostupné online

Kvituje i to, že nepotřeboval téměř žádné knihy a skripta,
protože veškeré studijní materiály jsou dostupné ve školním
systému. „Tenkrát ještě nebyly akreditované magisterské programy, takže někteří spolužáci pokračovali ve studiu na jiné
škole. Vím, že byli nepříjemně překvapeni, kolik bichlí si museli
koupit, aby se vůbec dostali k dané látce,“ říká.
Unicorn University si dlouhodobě zakládá na online dostupnosti a možnosti studovat odkudkoliv a kdykoliv. S tím
souvisí i to, že jako první vysoká škola v České republice získala
akreditaci na studium plně online, a to v programu Softwarový
vývoj a nově také v programu Business Management. „Směřovali jsme sem od samého začátku. Snažíme se být moderní
vzdělávací institucí, která odpovídá 21. století,“ komentuje Jan
Čadil, rektor Unicorn University.

Místo klasické výuky víkendové workshopy

Mezi ně patří nejen Unicorn, ale například i Microsoft, IBM,
Pojišťovna VZP, KPMG, Raiffeisenbank či Allianz. Zde mohou
studenti absolvovat i povinné školní praxe. Často se tedy stává,
že jsou zaměstnáni už v průběhu studia nebo těsně po něm.
To byl případ i Ondřeje, který získal zaměstnání ve společnosti
Unicorn. „Měli jsme právě jeden z workshopů a na závěrečné
prezentaci si mě všimla HR manažerka Unicornu a nabídla mi
práci,“ popisuje.

Možnost skloubit práci a studium

Aby zvládl pracovat i studovat zároveň, musel si zažádat
o kombinované studium. To naštěstí nebyl žádný problém,
protože UUN tuto formu umožňuje. „Naše bakalářské i magisterské studijní programy je možné pohodlně kombinovat
s pracovními povinnostmi, a klidně tak studovat i při zaměstnání,”
potvrzuje Čadil.
Postupem času se Ondřej vypracoval z obchodního koncipienta na sales representative či account managera pro
západoevropské zákazníky. Dostal příležitost i v jiných firmách, ale nakonec se do Unicornu vrátil zpět coby obchodní
ředitel, který má na starosti oblast elektromobility. Na Unicorn
University vzpomíná velmi pozitivně. „Naučil jsem se zejména
pracovat v týmu, což je pro moji práci zásadní. Nasbíral jsem
také důležité kontakty a získal spoustu přátel,“ říká.
Pokud vás zajímá, jak konkrétně probíhá výuka na této vysoké škole, doporučujeme rozhovor se Zuzanou Boháčovou,
která má na starosti marketing. Za přečtení stojí také příběh
Radka Dolejše, který se po 15 letech rozhodl, že si doplní
chybějící vzdělání. V případě, že se zajímáte o to, k jakým
reálným projektům je možné se v rámci studia na UUN dostat,
určitě si přečtěte i příběh studenta Jana Bambouska. Ten totiž
absolvoval praxi v Pojišťovně VZP, kde společně s kolegou
vytvářel aplikaci, jež slouží ke sledování a vykazování práce
na home office. Za to mu pojišťovna zaplatila školné na celý
rok. Články naleznete na stránkách unicornuniversity.net/
news-students-graduates. 

Zajetým standardům se UUN vymyká i svým způsobem výuky, která je především praktická. Díky tomu, že vysoká škola
vznikla pod hlavičkou skupiny Unicorn, se studenti dostanou
k reálným projektům už v prvním ročníku. Přednášky pak probíhají i formou workshopů či hacktatonů, a to i mimo školní
prostor. „Na to vzpomínám nejčastěji,“ říká Synek a dodává:
„Přibližně třikrát za semestr jsme měli víkendový workshop,
kde jsme dostali reálné zadání a museli ho řešit businessově
nebo technicky. Museli jsme třeba naprogramovat systém pro
aerolinky. V týmech jsme pak pracovali celý víkend a poslední
večer jsme svá řešení prezentovali nejen lidem z akademické
sféry, ale i z externích společností.“
Unicorn University spolupracuje hned s několika firmami.
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Studentka VŠE: Matematiku
potřebujete, ale nemusíte z ní dělat
přijímačky
Proč jste si vybrala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE),
konkrétně Fakultu mezinárodních vztahů (FMV)?
VŠE studovalo hodně lidí z mého okolí včetně mého bratra,
který mě dost inspiroval, takže jsem o ní slýchala celou střední. Sice vystudoval Fakultu informatiky a statistiky, ale byla
jsem si jistá, že VŠE bude dobrá volba i pro mě hlavně proto,
že jsem nebyla rozhodnutá, čím bych se jednou chtěla živit.
Líbilo se mi, že po vystudování VŠE budu mít širší možnosti
uplatnění. Hodně mě baví cizí jazyky, a tak jsem se přihlásila
na FMV, kde na jejich studium kladou velký důraz.
Jaké přijímací zkoušky jste absolvovala? A jak jste se na ně
připravovala?
Byla jsem přijata na základě Přijímaček nanečisto, což je
skvělá možnost. Přijímačky si bez stresu zkusíte a zároveň
máte šanci být rovnou přijat/a. Na FMV se skládaly z testů
ze dvou cizích jazyků, v mém případě z angličtiny a francouzštiny, a matematiky. Trénovala jsem hlavně vzorové jazykové
testy a opakovala gramatiku. Na matiku jsem si sehnala
doučování, protože ta nikdy nebyla mou silnou stránkou. Na
ostatní fakulty se lze ale dostat i např. na základě studijních
výsledků ze střední školy.
Přechod ze střední na vysokou je sám o sobě obtížný. O to
víc, když výuka v první ročníku probíhala pouze on-line. Jak
moc velká komplikace to pro vás byla?
Pokud jde o předávání znalostí, on-line výuka plnohodnotně nahrazovala prezenční. Měli jsme k dispozici všechny
podklady ke studiu, nicméně kontakt se spolužáky nebo
konzultace s učiteli tváří v tvář mi velmi chyběly. Pro mě je
důležitý reálný kontakt s lidmi a společné nadšení, které jsem
občas při on-linu postrádala. Prezenční výuka mě více vtahuje
do univerzitního prostředí a také se při ní lépe soustředím.
Jaký kurz vás nejvíc baví a proč?

Agáta Macasová – studentka druhého ročníku
bakalářského studia na VŠE
zkoušky, protože VŠE má jiný systém než většina ostatních
škol. Když ho ale pochopíte a budete si vše hlídat, studium
se dá normálně zvládnout.
Čím byste se chtěla v budoucnu živit?
Chtěla bych se nějakým způsobem uplatnit ve frankofonním
prostředí. Takový můj “dream job” je momentálně práce na
ambasádě v Paříži. Věřím, že studijní program Mezinárodní
studia a diplomacie mě na takovou pozici velmi dobře připraví.
Kde v Praze bydlíte? Pokud na koleji nebo v privátním bytě,
jak složité/jednoduché bylo kolej/byt získat?

Zatím mě velmi bavily a ohromně obohatily všechny kurzy
angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny a také předměty týkající se mezinárodních studií. Mezinárodní vztahy
jako vědní disciplína mají velký přesah do jiných oborů, jako
je historie, geografie, politologie, ekonomie… A to je to, co mě
na tom baví, právě ten širší obecnější přehled.

Bydlela jsem ve sdíleném bytě, nicméně od března jsem na
koleji na Žižkově. Shánění místa na koleji bylo v mém případě
bezproblémové, vše šlo jednoduše díky ISKAMu (webová
stránka pro studenty VŠE, kteří žádají o ubytování na koleji).

Setkala jste se před nástupem na VŠE s nějakým mýtem
o škole, který se po nástupu nepotvrdil?

Všem bych v první řadě doporučila řídit se tím, co doopravdy
chtějí dělat oni sami a nenechat se přemluvit do něčeho, co jim
radí okolí, a pak třeba litovat. I velmi jednoduchá metoda jako
sepsání plusů a mínusů může při rozhodování pomoci. Také
bych doporučila zaměřit se na svoji budoucnost a představit si
jednotlivé varianty scénáře. V neposlední řadě je velmi důležité
projít si studijní plány jednotlivých programů a vůbec základní
informace o přijímacím řízení a studentském životě. 

Mýtů o škole jsem zaslechla několik. Ničím jsem se ale nenechala odradit, a to i díky bratrovi, který mi často vyprávěl, jak
to opravdu chodí. Asi největším mýtem je „těžká matematika“.
I pro mě byla při přijímačkách strašákem, proto jsem se na ní
během příprav víc zaměřila. A nakonec to nebylo tak obtížné.
Uchazeči jsou také často zmateni ohledně počtu termínů na

Co byste doporučila středoškolákům, kteří jsou před rozhodnutím, na jakou vysokou školu podat přihlášku?

studuj na

POVOLÁNÍ,

KTERÉ

MÁ

nabor.policie.cz
POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
občanství České republiky
věk nad 18 let
střední vzdělání s maturitní
zkouškou

fyzická, zdravotní a osobnostní
způsobilost
bezúhonnost
bez stranické příslušnosti

O PRÁCI U POLICIE:

?

Chceš pracovat ve vzrušujícím a dynamickém prostředí
s mladými kolegy?
Chceš mít smyslupnou práci s různorodou pracovní náplní?
Nemáš žádnou praxi? Nevadí, přidej se k nám!

BUĎ POSILOU NAŠEHO TÝMU! TĚŠÍME SE NA TEBE!

nabor@pcr.cz
@policiecz

kampomaturite.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Práce u policie: Rozmanité
a zajímavé povolání
Jak dlouho jste policistkou a proč jste si vybrala právě toto
povolání?
K policii jsem nastoupila v září 2019, po základní odborné
přípravě jsem nastoupila na obvodní oddělení v Chomutově.
Už když jsem nastupovala na střední školu, vybrala jsem si
bezpečnostně právní obor a právě během studia jsem začala
vážně uvažovat o práci u policie, protože se mi zdála velice
zajímavá.
Jak jste se připravovala na přijímací řízení k policii? Přece
jenom oproti jiným profesím musíte absolvovat fyzické testy,
psychologické vyšetření a lékařské prohlídky, takže se ten
proces může zdát komplikovaný a někoho třeba i odradit.
Věděla jsem, že fyzické testy mohou být dost náročné,
takže jsem chodila cvičit, hlavně jsem trénovala kliky, kde
jsem měla fyzické rezervy a po dvou měsících přípravy jsem
úspěšně testy absolvovala. Ani psychologické vyšetření jsem
nevnímala jako nějaký zásadní problém, trvá asi pět hodin,
což je trošku vyčerpávající, ale náročné mi nepřišlo.
Překvapilo Vás něco na práci u policie? Je například realita
jiná, než Vaše představy o tomto povolání? Jsou nějaké mýty
o povolání policisty, které už u Vás byly rozptýleny?
Nějaké zásadní představy jsem o té práci neměla, ale člověk
by se určitě neměl nechat ovlivnit seriály a kriminálkami, které
se vysílají v televizi, oproti tomu je ta realita samozřejmě úplně
jiná. Takže žádná velká překvapení mě nečekala.

kriminální policii,
nebo u některého
specializovaného
útvaru?
Nějakou konkrétní představu zatím
nemám, chtěla
bych si u policie vystudovat vysokou
školu, konkrétně
Policejní akademii,
abych měla větší
možnost kariérně
růst. Právě to, že
policie umožňuje
studium při zaměstnání je skvělá
příležitost, jak pracovat a zároveň se
dále vzdělávat.
Sloužíte v Chomutově, v okrese také bydlíte, nepřináší taková
služba nějaké komplikace třeba v osobním životě?
Zatím se mi nestalo, že bych v práci narazila třeba na nějaké
známé, takže v tom problém určitě nevidím.
S tím souvisí i další otázka. Jak vnímají vaše povolání kamarádi a známí, spíš pozitivně, nebo negativně?
Já bych řekla, že to berou pozitivně, nesetkala jsem se
s nějakými urážkami, nebo výhradami, právě naopak. Když si
o práci u policie povídáme, tak dokonce někteří z kamarádů
uvažují nad tím, že by také k policii nastoupili.
Jaké jsou podmínky, které v zaměstnání máte k výkonu služby,
a vyhovuje Vám výše platu?
Problém je, že nám v kraji chybí hodně kolegů, takže máme
více práce, ale vybavení i podmínky v zaměstnání jsou na
dobré úrovni a i s platem jsem s ohledem na to, jak dlouho
pracuji, celkem spokojená.

Proč právě obvodní oddělení v Chomutově? Vybrala jste si
toto místo sama?
Dostala jsem na výběr, kde chci sloužit, mohla jsem si zvolit
mezi hlídkovou službou, dopravní policií a obvodním oddělením
a práce na „obvodě“ se mi zdála nejvíce variabilní a zajímavá,
takže jsem se rozhodla právě pro tuhle práci. Bydlím nedaleko
Chomutova, takže právě toto město byla jasná volba, abych
nemusela nikam daleko dojíždět.
Co Vás na práci u policie baví nejvíc?
Je to velice zajímavá a hlavně rozmanitá práce, každý den
řešíme něco nového, člověk nikdy neví, co ho v práci čeká,
a právě to mně na tom baví. Taky na to má vliv skvělý kolektiv
a přátelská atmosféra v práci.
Máte nějakou představu, kam byste chtěla u policie v budoucnu směřovat? Láká Vás třeba služba na obvodním oddělení,

Cítíte někdy v práci handicap, že jste žena, nebo to může
být i výhoda?
Je pravda, že když jedeme na nějaký větší zákrok, třeba na
rvačku, tak možná mají kolegové fyzickou výhodu, ale prošla
jsem výcvikem, takže se takových situací nebojím. Právě naopak, někdy přítomnost policistky vyhrocenou situaci spíše
uklidní, takže to určitě jako handicap nevnímám.
Doporučila byste maturantům, kteří jsou před rozhodnutím,
jaké povolání si zvolit, práci u policie a proč?
Určitě bych práci u Policie České republiky středoškolákům
doporučila, je to rozmanité a zajímavé povolání se sociálními
jistotami a řadou benefitů včetně možností kariérního růstu
a velké variability pracovního uplatnění.
Rozhovor poskytla: pprap. Lenka Nováková, vrchní asistent Obvodního
oddělení policie Chomutov – město Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Rozhovor vedl: mjr. Bc. Daniel Vítek, vrchní komisař Oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 
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Veřejné vysoké školy

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu

Přehled škol, kde ještě můžete
podat přihlášku, najdete na str. 12.

JČU Ekonomická fakulta
Další informace najdete na straně 18.
v +420 387 772 800 O www.ef.jcu.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Další informace najdete na straně 2 a 15.
v +420 224 095 111 O www.vse.cz

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 20.
v +420 387 842 108 O www.vstecb.cz

Podej si
si přihlášku
přihlášku ke
ke studiu
studiu do
do
Podej

29. 4. 2022.

Ekonomika a management (Bc.)

Management regionálního rozvoje (Bc.)

Finance a účetnictví (Bc.)

Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.)

Cestovní ruch (Bc.)

Podniková informatika (Bc.)

Staň se
se specialistou
specialistou ve
ve svém
svém oboru!
oboru! Studuj
Studuj na
na Ekonomické
Ekonomické fakultě
fakultě JU!
JU!
Staň
www.ef.jcu.cz

Ekonomická fakulta JU

ekonomicka_fakulta_ju

Více o jednotlivých
stud. programech

389 032 510

Studium EKONOMICKÝCH oborů ZDARMA

www.prigo.cz

Veřejné vysoké školy

vysokeskoly.com
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Zajímají tě finance, účetnictví, daně či ekonomika?
Chceš být výkonným manažerem, průmyslovým
inženýrem či rovnou ředitelem firmy? Anebo se
chceš směle pustit do vlastního podnikání?
Ať už je to jakkoli, studium u nás tě bude bavit.

| P | Prezenční forma | K | Kombinovaná forma | *výuka v anglickém jazyce (placená forma)

Načti QR kód a investuj do
své budoucnosti!

fame.utb

Vysoká škola
polytechnická Jihlava
Bc.
APLIKOVANÁ TECHNIKA
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

Vypisujeme všechny kurzy online
i prezenčně v Praze, Brně a Ostravě
Výhody online kurzů:
• Žádné dojíždění
• Přístup na kurz odkudkoliv
• Elektronické podklady
• Možnost po dohodě s lektory
		 měnit či nahrazovat termíny

APLIKOVANÁ INFORMATIKA
APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ

CESTOVNÍ RUCH
FINANCE A ŘÍZENÍ
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

Výhody prezenčních kurzů:
• Výuka v malé skupině
• Lepší zpětná vazba s učitelem
• Větší motivace k učení
		 i díky spolužákům
• Vyzkoušíte si přijímačky nanečisto

VŠEOBECNÁ SESTRA
PORODNÍ ASISTENTKA

NMgr.
APLIKOVANÁ TECHNIKA
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

www.vspj.cz/eprihlaska

Přípravné kurzy na VŠ

PREZENČNĚ I
KOMBINOVANĚ

Přihlaste se na
www.kampomaturite.cz

Stipendium minimálně 237 000 Kč za 5 let studia www.prigo.cz

Dlouhodobé praxe, zahraniční stáže, moderní
technologie… VŠTE je ideální volbou pro
studenty, kteří chtějí něčeho dosáhnout
Na VŠTE nejsme jen čísla. Tato slova můžete často slýchat z úst studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Není to jen
prázdná fráze, ale něco, za čím si skutečně stojí. Někteří z nich se dokonce nebojí označit atmosféru na škole za rodinnou. Že vás studium v takovém
prostředí láká? Pak se můžete přihlásit do přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023! Ale pozor, dlouho se nerozmýšlejte, přihlášky je nutné
odevzdat do 30. dubna 2022.

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, většina odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkušeností. Není dokonce nic neobvyklého, že se z ní mnohdy stane přímo
zaměstnání. A to i kolikrát ve skutečně lukrativních firmách, ostatně
VŠTE spolupracuje s více než tisícovkou firem v rámci celé republiky.
Pro studenta bezesporu vykročení tou správnou nohou.
A když zmiňujeme vykročení… To může vést i do zahraničí!

Praxi je možné si plnit například v Řecku, v Portugalsku, v Belgii nebo
na Kanárských ostrovech. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytuje svým studentům stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat
strojírenství, pozemní stavby, logistiku, podnikovou ekonomiku nebo
třeba znalectví? A to přímo v krásné jihočeské metropoli? Jste na
správné adrese!

Soukromé vysoké školy

vysokeskoly.com
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

• Přihlášky obvykle do podzimu

• Individuálnější přístup ke studentům

• Vysoká šance na přijetí

• Až na výjimky akreditace
mimo regulovaná povolání

• Většinou se platí školné

CEVRO Institut, z.ú.
Další informace najdete na straně 25.
v+420 221 506 700
O www.cevroinstitut.cz

Unicorn University
Další informace najdete na straně 24.
v+420 221 400 886
O www.unicornuniversity.net

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Další informace najdete na straně 29.
C +420 274 815 044 O www.mup.cz

PRIGO Vysoká škola
Vysoká škola PRIGO poskytuje ekonomické
vzdělání v bakalářských (Bc.) a navazujících
magisterských (Ing.) studijních programech

a Vítězslava Nezvala 801/1
		 736 01 Havířov
a Mojmírovců 1002/42
		 709 00 Ostrava
v +420 800 800 404
a vs@prigo.cz
O www.vs‑prigo.cz

• Prezenční studium ZDARMA a každý student
obdrží iPad
• Stipendium až 120 000 Kč ročně
• Studium v českém a anglickém jazyce
• Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
• Zahraniční mobility v rámci programu
ERASMUS+
• Competences for Master’s Degree – příprava
na magisterské studium v zahraničí. V průběhu
bakalářského studia (Bc.) vás připravíme pro
přijímací zkoušky a studium v magisterských
studijních programech na prestižních
zahraničních univerzitách.
• Ekonomické obory

Veškeré informace získáte na www.vs‑prigo.cz.
Vysoká škola PRIGO nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro
1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou
školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog,
Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

a Slovačíkova 400/1
		 197 00 Praha 9 – Kbely
v +420 212 277 777
		 +420 731 411 370
a infovs@palestra.cz
O www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
• Wellness specialista

Forma a délka studia:
kombinovaná forma, 2 roky

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
• Výživové poradenství a sportovní diagnostika
• Sportovní a kondiční specialista, specializace:
- Fitness
- Wellness
- Volný čas

Forma ukončení studia, titul: MBA

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: Bc. a Mgr. od 29 000 Kč za semestr – dle
vybraného oboru
MBA STUDIUM:
• Sportovní management

Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 30 000 Kč/semestr
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:
• Vychovatelství
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• Trenérská škola
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
9. 5., 14. 6., 12. 9. 2022 ve škole, 12. 4., 25. 8.
2022 online, vždy od 16:30 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.

Stipendium minimálně 237 000 Kč za 5 let studia www.prigo.cz

Soukromé vysoké školy

vysokeskoly.com
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University of New York in Prague
Studijní programy

a Londýnská 41
		 120 00 Praha 2
v +420 224 221 261/281
a admissions@unyp.cz
O www.unyp.cz

Americké bakalářské programy

University of New York in Prague (UNYP)

www.unyp.cz

je přední a největší soukromá vysoká škola v České republice, která nabízí studium
v anglickém jazyce. UNYP nabízí prestižní, 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
Akademické i odborné zázemí na UNYPu zajišťuje více než 125 lektorů ze
Spojených států, Velké Británie a dalších více než 30 zemí světa. Mezinárodně
uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, studenty podporují v kritickém a analytickém myšlení a co nejaktivnější participaci
na výuce. Snaží se studentům pomáhat hledat a používat kreativní a inovativní
přístupy k řešení problémů a připravit je na úspěšnou kariéru na stále rychleji se
měnícím pracovním trhu 21. století. V současné době na UNYPu studuje přibližně 800 studentů z více než 60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní
multikulturní atmosféru. Různorodé studijní prostředí odráží komplexitu dnešní
doby a dělá z UNYPu jednu z nejzajímavějších vzdělávacích institucí v ČR.

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
• Nový moderní kampus v centru Prahy
• Technické vybavení na vysoké úrovni
• Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

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)
– Public Relations
– Media marketing
– Multimediální žurnalistika
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
– Diplomacie & mezinárodní právo
– Studium konfliktů a bezpečnosti
– Globální vládnutí
• Psychologie (dvojí diplom)
• Informační technologie
• Anglický jazyk a literatura
• Vývoj dítěte
• Politologie
• Umění digitálních médií

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
• Podnikání
• Global Business Services
• Kurz Coaching and Mentoring		
(akreditace EMCC)

Magisterské programy
Akreditace: MŠMT
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program

v koordinaci s University of Bolton
• Ph.D. na základě výzkumu

Akreditace a členství

Programy UNYP jsou akreditovány:
• MŠMT – Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
• IACBE – Mezinárodním shromážděním
kolegia pro obchodní vzdělávání
(International Accreditation Council for
Business Education)
• BAC – Britskou akreditační radou
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
• CAMBAS – Českou asociací MBA škol
• EFMD Global – European Foundation
for Management Development

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ

VYSOKÁ ŠKOLA IT,
DATOVÉ ANALÝZY
A BUSINESSU
www.unicornuniversity.net

ONLINE STUDIUM

SOFTWAROVÝ VÝVOJ
ONLINE STUDIUM

BUSINESS MANAGEMENT

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ
A BIG DATA
APLIKOVANÁ EKONOMIE
A ANALÝZA DAT

Každý měsíc pořádáme online
Dny otevřených dveří, více informací
na unicornuniversity.net/open-days

Soukromé vysoké školy
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EARN BRITISH & CZECH DEGREES IN PRAGUE!

Apply now & start this September!
www.pcu.cz

+420 222 101 020

ucing
Introd ol of
ho
the Sc ion!
at
c
u
d
E

info@praguecityuniversity.cz

Studium EKONOMICKÝCH oborů ZDARMA

www.prigo.cz
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Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) stabilně působí na trhu již 21. rokem. Studovat
můžete v největších městech České republiky, tedy v Praze a Ostravě. Kombinací zaměření na Podnikání,
Management, Finance, Účetnictví, Daně a Controlling, Právo, Marketingové komunikace a Bezpečnostní
studia 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) • Obchodní a marketingový management (Bc.,
PS, KS - 3) • Finanční řízení (Bc., PS, KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) • Právo v aplikační
praxi (Bc., PS, KS - 3) • Marketingové komunikace (Bc., PS, KS - 3) • Bezpečnostní studia (Bc., PS, KS - 3)
Navazující magisterské studium • Podnikání a management (Ing., PS, KS - 2) • Marketingové komunikace
(Mgr., KS - 2) • Obchodněprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
Profesně orientované studium • Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1)
OSTRAVA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc.,
PS, KS - 3) • Finanční řízení (Bc., PS, KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) • Právo v aplikační
praxi (Bc., PS, KS - 3) • Marketingové komunikace (Bc., PS, KS - 3)

a Vltavská 14/585
		 150 00 Praha 5
v 800 555 808
a info@vspp.cz
O www.vspp.cz

Navazující magisterské studium • Podnikání a management (Ing., PS, KS - 2) • Marketingové komunikace
(Mgr., PS, KS - 2) • Obchodněprávní studia (Mgr., PS, KS - 2)
Profesně orientované studium • Profesionální MBA pro manažery a podnikatele (MBA, KS - 1)
Termíny dnů otevřených dveří v roce 2022 v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice
1810/181): 13. 4., 11. 5., 1. 6., 15. 6., 31. 8., 14. 9. (vždy v 16 h)
Nevyhovují vám navržené termíny? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás
termín individuální návštěvy.

Studium EKONOMICKÝCH oborů ZDARMA
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Vysoká škola obchodní v Praze
Všem středoškolákům nabízíme jedinečné pokračování
studia na VŠO
Naše škola nestojí na jednom místě, ale hýbe se, posouvá
kupředu. Stejně jako svět není statický a čím dál rychleji
se vyvíjí. Vysoká škola obchodní si klade za cíl připravovat studenty nikoli na svět minulý, ale dokonale současný
s výhledem na obory s atraktivním uplatněním. Výsledkem
jsou studijní programy, které na jiných školách nenajdete,
s pedagogy, kteří většinou prožili vlastní úspěšný kariérní
příběh a studentům nepředávají pouze teoretické znalosti,
ale reálné postřehy a zkušenosti.
STUDUJTE LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKU, LETECTVÍ,
DRONY, CESTOVNÍ RUCH, DIGITÁLNÍ EKONOMIKU, ŘÍZENÍ
LIDSKÝCH ZDROJŮ.
Výběr správné vysoké školy ovlivní zásadním způsobem celý
váš život. Zvolte si takovou vysokou školu, kterou nebudete
chtít proletět, ale naopak naplno zažít.
život — Se svojí vysokou školou strávíte několik let života,
chcete-li mládí, které formuje podobu mnoha dalších let.
A právě vysoká škola zásadním způsobem ovlivňuje, koho
budete ve svém životě potkávat, kde se budete pohybovat,
v jaké stylu a s jakým nadhledem.
perspektiva — Svět je nejkrásnější z koňského hřbetu, protože vám dává vyšší rozhled. Kariéra v letectví nebo v cestovním ruchu je v tomhle stejná. Svět se rychle mění a úspěšní
jsou ti, kteří dokáží předvídat.
76/14		

a Spálená
		 110 00 Praha 1
Studijní programy:
v +420 810 888 500
Vysokoškolská cesta do cestovního ruchu
a info@vso-praha.eu
Cestování představuje DNA současné společnosti a jeho
rozvoj nelze zastavit.
O www.vso.cz
www.cestovanijecool.cz
X vsocz
VSO_Inzerat_KMP_185x130.pdfVysokoškolský
1
15/02/2022
rozhled11:16
v letectví a řízení letové dopravy
[ vsopraha

Pohyb po planetě se stal naprostou samozřejmostí. Vzdále-

nosti se zkrátily a vše je v pohybu. Buďte v něm i vy. Letectví
má za sebou nevídaný útlum a stejně jako cestovní ruch, stojí
na startu nové éry. Nic se nebude vracet zpátky, ale vznikne
nová realita, ve které bude všechno trochu vyspělejší, digitálnější a vy tomu můžete porozumět a najít zajímavé uplatnění.
www.tadyjsemkapitan.cz; www.zijuvoblacich.cz
Studujte budoucnost nad námi - drony
Tohle už skutečně nejsou hračky pro děti. Drony se rozšířily do mnoha profesí tak, že si bez nich některé neumíme
představit. Třeba byste ještě před časem neřekli, že tohle
je obor jak stvořený právě pro vás.
www.dronmaster.cz
Lokální a globální ekonomika?
Jedná se zcela unikátní program, který jinde nenajdeš.
Studujte obor pro svět, který bude, ne který byl. Seznámí tě
s nejmodernějším vývojem technologií. 3D tisk, fab labs, aditivní výroba, cloud computing, zatím ti to nic neříká? Bude!
www.ma-vlast.cz
Digitální ekonomika a společnost
Staň se digitálním specialistou podniku služeb. Nauč se
využít digitalizaci v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Bakalářský studijní program Digitální
ekonomika a společnost tě seznámí s touto poměrně novou
profesí, která se zaměřuje na využití nových informačních
nástrojů.
www.studuj4-0.cz
Řízení lidských zdrojů
Lidé jsou nejcennějším kapitálem každé organizace. Technologie a postupy se dají okopírovat, lidé ne. Špičkové personalisty potřebují všichni, bez ohledu na velikost organizace
a odvětví, ve kterém působí.
www.superleader.cz
Pro další instrukce navštivte www.vso.cz
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Stipendium minimálně 237 000 Kč za 5 let studia www.prigo.cz
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Soukromé vysoké školy
STUDIJNÍ PROGRAMY Bc. | Mgr. | Ing. | Ph.D.
Ekonomické
• Finance
• Ekonomika a management
• Regionální rozvoj a veřejná správa
Mediálně – ekonomické
• Marketingová komunikace
Právně – ekonomické
• Právo v podnikání
Informatické
• Aplikovaná informatika
Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalistika a forenzní disciplíny

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
www.vsfs.cz

Management

Design/
Motion/
Copy

Marketing

Jedna škola,
stovky uplatnění
v kreativním
průmyslu
Online dny otevřených dveří:
7. 4., 2. 6., 8. 9. 2022

VYSOKÁ
ŠKOLA
KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

Studium EKONOMICKÝCH oborů ZDARMA

vskk.cz

www.prigo.cz
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Chytrá škola iPad zdarma
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Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských programů. 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 programů 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 programů:
• Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
• Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinované)

• Fyzioterapie (prezenční)
• Porodní asistence (prezenční)

Proč studovat na Vysoké škole
zdravotnické?
• garance uplatnění na trhu práce
• titul Fakulta roku 2015 a 2016
• praxe v průběhu studia
• stipendijní programy
• zahraniční studijní pobyty a stáže
• individuální přístup

a Duškova 7			
		 150 00 Praha 5
v +420 210 082 418
m +420 257 316 787
a info@vszdrav.cz
O www.vszdrav.cz
X vszdrav

Den otevřených dveří
5. dubna 2022
Přijímací řízení:
1. kolo 		
2. kolo 		

7. června 2022 (podání přihlášek do 29. dubna 2022)
6. září 2022 (podání přihlášek do 26. srpna 2022)

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ

a Smetanova 266
		 755 01 Vsetín
v +420 605 292 877
		 +420 733 120 084
a info@huni.cz
O www.huni.cz
X 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.

Váháte mezi VŠ a VOŠ?
• Podrobný adresář všech VOŠ v republice
• Najděte si ten správný obor
• Přijímací řízení, školné a další informace

Chytrá škola iPad zdarma

www.prigo.cz
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Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu
• Přihlášky jaro nebo až do podzimu, vysoká šance na přijetí
• Školné na všech typech VOŠ

• Obory zaměřené hlavně na zdravotnictví, pedagogiku, sociální
sféru, ekonomii a techniku

PRIGO Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech
a Mojmírovců 1002/42
		 709 00 Ostrava
v +420 800 888 989
a Blažejské nám. 9/84
		 779 00 Olomouc
a sady 5. května 2395/21
		 301 00 Plzeň

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
(Ostrava, Olomouc, Plzeň, Havířov,
Šumperk, Bruntál, Nový Jičín)
• Veterinářství (Ostrava, Olomouc, Plzeň)
• Diplomovaná všeobecná sestra (Havířov)
• Diplomovaná dětská sestra (Havířov)
• Diplomovaný farmaceutický asistent
(Ostrava)
• Kybernetická bezpečnost (Ostrava)
• Sociální práce (Olomouc, Plzeň)
• Obecně právní činnost (Ostrava)

• Denní i kombinovaná
forma studia
• Titul DiS.
• Praxe
• Erasmus+
• Každý student
oboru Diplomovaná

všeobecná
a Diplomovaná dětská
sestra obdrží iPad
zdarma!
• Možnost pokračování
studia na sesterské
vysoké škole

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.
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12. 5. 2022 15–17 (online)
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Termín pro podání přihlášky
do 31. 5. 2022
Přijímací pohovory
do 1. ročníku
13. – 15. 6. 2022
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Předškolní a mimoškolní pedagogika

www.scholastika.cz

www.prigo.cz

32

vyssiodborneskoly.com

100
95
75

25
5
0

Jahodová 2800/44
Praha 10

185x130_Trestik_Kam_po_maturite_zrcadlo
úterý 1. února 2022 13:03:51

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...

Chcete umět účinně
pomáhat?
Studujte Sociální práci nebo Sociální
a humanitární práci na Caritas VOŠ
sociální v Olomouci.
•
•
•
•

3 roky

1 studium, 2 tituly - ve spolupráci s CMTF UP
až 720 hodin praxe v ČR i zahraničí
důraz na osobní rozvoj a kvalitu
individuální přístup a přátelská atmosféra

DiS. + Bc.

ovaný
diplomialista
spec

Vaše vstupenka do profese...

www.studujcaritas.cz
přihlášky do 30. dubna

Veterinářství

www.prigo.cz
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Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední
škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní studium — tříleté

a Riegrova 1403
508 01 Hořice
v +420 493 623 021
a info@gozhorice.cz
O www.zaghorice.cz

• Studium 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.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha
Pro absolventy střední školy s maturitou otevíráme
ve školním roce 2022/2023
UMĚLECKÝ OBOR

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
82 – 41 – N/08

a Jablonského 333
170 00 Praha 7
v +420 266 710 944
a info@vosonspso.cz
O www.vosonspso.cz

• tříletá vyšší odborná škola
• pouze denní forma studia
• školné 5000 Kč ročně
• studium je ukončeno absolutoriem s titulem, DiS.
Přihlášky: do 31. 5. 2022
Přijímací zkoušky: 14. – 15. 6. 2022
Možnost prohlídky školy po předchozí domluvě.

Diplomovaná všeobecná sestra

www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola – Akademická aliance
Studijní obor
ŘÍZENÍ MALÉHO
A STŘEDNÍHO PODNIKU

a Michálkovická 1810/181
		 710 00 Ostrava – Slezská
		 Ostrava
v +420 595 228 161
		 +420 595 228 162
		 +420 721 313 090
a sekretariat@svosp.cz
O www.svosp.cz

• Prakticky zaměřené studium bez matematiky
• Souvislá čtyřměsíční odborná praxe ve vybraných firmách
• Kvalitní příprava pro trh práce a další vzdělávání
na vysoké škole
• Denní i dálková forma
• První rok studia bez školného
• 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 ČUS, s. r. o.

„Studuj pod křídly největší
sportovní organizace v ČR“

obor MANAGEMENT SPORTU
3 letý obor
oborMANAGEMENT
s titulemSPORTU
DiS.

Management sportu
a Zátopkova 100/2
		 160 17 Praha 6
v +420 233 017 315
		 +420 734 358 231
a vos.study@cuscz.cz
		 szabo@cuscz.cz
O www.vos‑cus.cz
X voscus
[ voscus

3 letý obor s titulem DiS.

Stipendia - sportovní,
Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová
sociální a prospěchová

•D
 enní a kombinovaná forma vzdělání

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán

•S
 tipendijní programy

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

• I ndividuální studijní plán

Rodinné
zázemí pro
Projekt První
kariéra
a osobní přístup
profesionální sportovce

•P
 rojekt První kariéra
•P
 rojekt Aktivní rodič

Rodinné
zázemí
Zátopkova 100/2,
Praha 6
www.vos-cus.cz
a osobní
přístup
VOSCUS
voscus

•T
 renérské vzdělávání
•N
 ávaznost na VŠFS – titul Bc.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň
Zátopkova 100/2, Praha 6
Vzdělávání v oborech:
• Provoz a ekonomika dopravy
• Informatika ve firemní praxi
• Marketing
• Kybernetická bezpečnost
• Internet věcí

a Koterovská 85
		 326 00 Plzeň
v +420 377 418 111
m +420 377 418 013
a vos@spseplzen.cz
O vos.spseplzen.cz

www.vos-cus.cz
VOSCUS

voscus

U nás najdeš svůj šálek kávy!
• Titul DiS.
• Denní forma studia
• Velký podíl výuky v praxi
• Skvělé možnosti uplatnění
• Spolupráce s nejlepšími firmami
• Dlouhodobá praxe v rámci ERASMUS+
Aktuální informace, včetně možnosti
přihlášení ke studiu, na vos.spseplzen.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika

www.prigo.cz

Vyšší odborné školy
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Vyšší odborná škola Brno
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
EKONOMICKO‑PRÁVNÍ ČINNOST, 68-41-N/03
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2022.

a Kotlářská 9
		 611 53 Brno
v		 +420 518 632 415
n Mgr. Věra Petrovičová
a petrovicova@oabrno.cz
O www.oabrno.cz

Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek.
Po absolvování možnost zkráceného bakalářského studia na Mendelově univerzitě v Brně
a Akademii STING, o. p. s..

SOCIÁLNÍ PRÁCE, 75-32-N/01
denní studium (3 roky), dálkové studium (3 roky)
Termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2022.
Přijímáme bez přijímacích zkoušek, za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,
Merhautova, příspěvková organizace
Škola s tradicí, která jako jediná jako jediná v ČR nabízí vzdělávání ve všech technických
zdravotnických oborech.
• Diplomovaná dentální hygienistka
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Diplomovaný nutriční terapeut

• Diplomovaný oční optik
• Diplomovaný zdravotní laborant
• Diplomovaný zubní technik

Proč právě my?

a Merhautova 590/15
		 613 00 Brno
v +420 545 576 263
a infomerhautova
		 @szsbrno.cz
O www.szsbrno.cz
X @szsbrno

• atraktivní obory, jejichž absolventi jsou velmi žádaní na trhu práce
• nadstandardní hodinové dotace odborné praxe na pracovištích budoucích
zaměstnavatelů
• možnost praxe v zahraničí v rámci programu Erasmus+
• nabídky stipendií
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní i kombinovaná
Titul: Diplomovaný specialista
Termín podání přihlášky: 31. května 2022

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Obory studia pro školní rok 2022/2023
• Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma vzdělávání – délka studia
3 roky
a 5. května 51
		 140 00 Praha 4
v +420 244 105 001
m +420 244 105 043
a sekretariat@
		 szs5kvetna.cz
		 studijni@szs5kvetna.cz
O www.zdravotnicka
		 skola5kvetna.cz

• Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání – délka studia
3 roky, kombinovaná forma vzdělávání – délka studia 3,5 roku
• 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.

Diplomovaná dětská sestra

www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku
Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.
a Karlova 111
		 397 01 Písek
v +420 382 212 819
a skola@vosr.cz
O www.vosr.cz

• Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.
• 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.

AGEL Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.

a Antošovická 107/55
		 711 00 Ostrava-Koblov
a Slovenská 1911/1
		 737 01 Český Těšín
a náměstí Přerovského
		 povstání 2804/2
		 750 02 Přerov
v +420 720 967 901
a info@szs.agel.cz
O szs.agel.cz
X @zdravkaAGEL

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
• studuj v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově
• 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra
• studium zakončené absolutoriem (titul DiS.)
• nabízíme tříleté denní nebo tříapůlleté
kombinované studium
• termín podání přihlášky do 31. 5. 2022
PROČ STUDOVAT U NÁS?
• jistota zaměstnání po dokončení studia
i v jeho průběhu
• rozsáhlý stipendijní program s kratší dobou závazku než u jiných programů na trhu
• nadstandardní praxe v rozsáhlé síti zdravotnických zařízení skupiny AGEL
• nová škola s moderní technikou
• výše školného 2 000 Kč / půl rok
STIPENDIJNÍ PROGRAM
• 2. ročník – výše stipendia 4 500 Kč – délka závazku 3 roky
• 3. ročník – výše stipendia 5 000 Kč - délka závazku 3 roky

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimedií a informatiky
Studiem na naší VOŠ získáte stovky hodin odborné praxe ve významných podnicích
a společnostech. Odborná praxe může také probíhat v rámci odborných stáží v zahraničí.
Je kladen důraz na kvalitní jazykové vzdělání.
Informační management (72-41-N/01)
Informační média a služby (72-41-N/03)
Interaktivní grafika a vizualizace (26-47-N/20)
Přenosové a síťové technologie (26-47-N/09)
Zabezpečovací technika a bezpečnostní
technologie (26-47-N/17)
a Novovysočanská 280/48
		 190 00 Praha 9
v +420 241 080 311
a sekretariat@vosis.cz
O www.vosis.cz

Typ studia: Denní
Školné je 2.500 Kč nebo 3.000 Kč dle
vzdělávacího programu.
Přihlášky: 1. kolo do 31. 5. 2022

Diplomovaný farmaceutický asistent

www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Na chvíli se zastavte a zkuste odpovědět na několik otázek:

a Kounicova 684/16
		 602 00 Brno
v +420 542 213 971
a info@voszbrno.cz
O www.voszbrno.cz

1) Baví Vás práce s lidmi?
2) Zajímá Vás svět zdraví i nemocí?
3) Chtěli byste umět poskytnout profesionálně první pomoc?
4) Jste komunikativní a trpěliví?
5) Pracujete rádi v týmu?
6) Dokážete se samostatně rozhodovat a nést odpovědnost?
Odpověděli jste aspoň na tři otázky ANO? Pak zvažte studium
zdravotnického oboru.
Nabízíme v denní i kombinované formě studium programů Diplomovaná všeobecná sestra
a Diplomovaná dětská sestra.
Studium je svou organizací blízké vysokoškolskému, absolvent získává titul "diplomovaný specialista"
(DiS).
Po absolutoriu máte zaručené uplatnění v oborech s budoucností a dobrým finančním ohodnocením.
Přihlášku podat do 31. 5. 2022

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov
VETERINÁRNÍ ASISTENT – tříleté denní studium,
jediné v ČR
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ – tříleté denní studium
Proč k nám?

a Mendelova 131
		 256 01 Benešov
v +420 317 723 571
a info@zemsbn.cz
O www.zemsbn.cz
X zemsbn
[ zemedelka_benesov

• Nabízíme v ČR unikátní studijní obory
• Máme individuální přístup ke každému
studentovi
• Vysíláme studenty na půlroční zahraniční stáž
v rámci programu Erasmus +
• Dáváme možnost získat certifikaci z odborných
kurzů již během studia
• Školné jen 4000,- Kč ročně
• Titul DiS. – Diplomovaný specialista
Důležité termíny:
• Dny otevřených dveří — 5. 5. | 16. 6. | 15. 9. 2022
• Přihlášky ke studiu nejpozději do 31. 10. 2022

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

Veškeré informace získáte na www.zemsbn.cz

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

Přijímá pro školní rok 2022/2023
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.

a Smetanova 838
562 01 Ústí nad Orlicí
v +420 465 521 292
a szsuo@szsuo.cz
O www.szsuo.cz

Přihlášky ke studiu:
• 1. kolo – do 31. 5. 2022
• další kola – bude upřesněno na webových
stránkách školy
Roční školné 3000 Kč splatné ve dvou splátkách.
Návštěva školy je možná po telefonické
domluvě kdykoliv

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
Výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2, B1,
začátečnická NJ, SPJ nebo RUJ), široká nabídka
odbor. a volitel. předmětů.Praxe 20 týdnů.
a Bezručova 1312/17
360 01 Karlovy Vary
v +420 354 224 180
a info@voskv.cz
O www.voskv.cz

Uplatnění: podnikatelská a manažerská činnost
v cest. ruchu.Spolupráce s významnými podniky
ČR v Karlovarském kraji a jinde.Zahraniční stáže
ve Španělsku a v SRN.
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2022

Kybernetická bezpečnost

www.prigo.cz
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GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.

Vyšší odborné školy
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s.

Uděláme z vás profesionály v oborech:

OBORY: UŽITÁ MALBA

• 		 Podnikání v cestovním ruchu
• 		 Animace v cestovním ruchu
• 		 Zahraniční obchod
a Bruzovská 2589
738 01 Frýdek-Místek
v +420 727 875 121
		 +420 607 090 885
a vosgood@vos-goodwill.cz
		 petrova@vos-goodwill.cz
O www.vos-goodwill.cz
X VOŠ GOODWILL
[ VOŠ GOODWILL

SOCHAŘSKÁ TVORBA
GRAFICKÁ TVORBA
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Prakticky zaměřené tříleté studium v denní
i kombinované formě zakončené titulem DiS.
Školné: 9 250 Kč za semestr. Bonus: jeden
semestr zdarma.
Přihlášky do: 31. 8. 2022
Bez přijímacích zkoušek
Zahraniční stáže, přátelská atmosféra,
skripta na míru, studentské akce.

ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o.
Staň se specialistou! www.skolaspecialistu.cz
Dny otevřených dveří:
14. 4. 2022
19. 5. 2022
Studijní obory:
• Multimediální tvorba v propagaci
• Personální řízení
• A plikace výpočetní techniky
• Finanční řízení

Přijímací řízení: talentové zkoušky
DA 1. termín 12. 6. 2022, 2. termín 28. 8. 2022
VA 1. termín 13. 6. 2022, 2. termín 29. 8. 2022
a Dřevnická 1788
760 01 Zlín
v +420 577 143 580
a info@skolaumeni.cz
O www.skolaumeni.cz

OA a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava – Mariánské Hory, p. o.

• V ZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PRÁCE
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté
Kombinované studium – tříleté

• S tudium je ukončeno absolutoriem,
profesní titul DiS.
• Přijímací zkoušky se nekonají
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. května 2022

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA
– vyšší odborná škola, spol. s r. o.

a Resslova 440
387 01 Volyně
v +420 383 372 817
+420 383 457 010
a skola@volyne.cz
O www.vos.volyne.cz

Ve školním roce 2022/23
budeme otevírat tyto obory:

• Management sportu • W
 ellness – Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.

• Diplomovaná všeobecná sestra

Školné: 18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok – dle
vybraného oboru
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
3 osvědčení: Instruktor fitness • Instruktor školního
lyžování • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy. Navíc
také potvrzení o absolvování rekvalifikačního programu sportovní masáž.

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 2022,
2. kolo – 15. srpna 2022

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická, Karlovy Vary

STUDIJNÍ OBORY:

a Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 9 – Kbely
v +420 212 277 711
		 +420 603 286 852
a info@palestra.cz
O www.palestra.cz

			
62-42-N/02 Krizové řízení
Tříleté studium je zakončené titulem DiS.
Forma studia: denní a kombinované
Dny otevřených dveří: Prohlídka školy je možná
kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
Uplatnění: Policie ČR, IZS, Celní správa, Vězeňská
služba, Armáda ČR, Městská policie, bezpečnostní
služby, státní správa
Příjímací řízení: 1. kolo 25. 6. 2022 a 2. kolo
25.8.2022 (bez přijímacích zkoušek)
Škola má smlouvu se šesti VŠ, kde můžete pokračovat ve studiu stejného vzdělávacího programu
a získat titul Bc. a Mgr.

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

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

• V ZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Denní studium – tříleté
Dálkové studium – tříleté

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2022

Vzdělávací programy: 62-42-N/01 Prevence kriminality

VOŠ sociální Ostrava nabízí studium oboru

a Zelená 40A
702 00 Ostrava
v +420 596 634 848
		 +420 739 436 924
a voss@voss-ova.cz
O www.voss-ova.cz

Školné: 1000,- Kč/měsíc

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná
škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

a Hovorčovická 1281/11
182 00 Praha 8
		 Jana Langerová
v +420 283 911 561
a vos@trivis.cz
O www.trivis.info

a Husovo nám. 2061/91
796 01 Prostějov
v +420 777 733 194
a sekretariat
		 @skolaspecialistu.cz
O www.skolaspecialistu.cz

Forma: tříleté denní studium

• Diplomovaný nutriční terapeut
a Poděbradská 2
360 01 Karlovy Vary
v +420 353 233 936
a sekretariat.skoly@
		 zdravkakv.cz
O www.zdravkakv.cz

• Diplomovaný farmaceutický
asistent
• Diplomovaná dentální hygienistka
Informace na tel. č. : 353 233 936

Předškolní a mimoškolní pedagogika

www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Studijní obor:

Program vyššího odborného studia:

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU
zaměření oboru:

Potravinářství s profilací:
• Technologie a hygiena potravin
• A nalýza potravin
• Zpracování mléka
a Štěchovice 4176
767 01 Kroměříž
n Kontaktní osoba
		 Mgr. Ing. Michal
		 Pospíšil
v +420 573 334 936
+420 573 334 936
O 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.

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

EKONOMICKÉ s profilací
Management a personalistika
nebo Účetnictví a finance podniku
a Přemysla
		 Otakara II. 938
286 14 Čáslav
v +420 327 312 611
+420 739 053 610
a sekretar
		 @sps‑caslav.cz
O www.sps‑caslav.cz

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.

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

a Salmovská 8
120 00 Praha 2
v +420 211 222 404
		 +420 211 222 440
a jabok@jabok.cz
O www.jabok.cz

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
• T říleté denní studium je určeno maturantům
ze všech typů středních škol.
• Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotechnické střední škole, mohou nastoupit do vyššího
ročníku.
• 1. kolo přijímacího řízení se koná dne 15. 6. 2022,
přihlášky do konce května.
• A bsolventi nacházejí bezproblémové uplatnění
ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli
oblasti elektrotechniky.

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

a Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
v +420 241 482 422
		 +420 603 836 149
a vosherecka
		 @vosherecka.cz
O www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz

Škola poskytuje služby vlastní jídelny, domova
mládeže a školní knihovny.
Den otevřených dveří: 12. 4. 2022 — 14:00 — 16:30
hod.

Vzdělávací program: obor Sociální pedagogika
a teologie je realizován ve dvou zaměřeních:
Sociální práce a Speciální pedagogika.
Délka studia: 3 roky (denní i kombinované)
Školné: denní studium 8 800 Kč
		
kombinované studium 13 000 Kč
Přihlášky:
1. kolo 1. 2. – 22. 5. 2022, 2. kolo 13. 6. – 21. 8. 2022
Přijímací řízení:
formou ústního pohovoru
1. kolo 6. 6. – 9. 6. 2022, 2. kolo konec srpna
Den otevřených dveří:
27. 4. 2022 10 – 16 hod.
Škola je známá svou přátelskou atmosférou,
příjemným prostředím a kvalitním vzděláváním
v oblasti sociální práce. Nabízí ubytování v areálu
školy v centru Prahy.

OBORY STUDIA:
• 82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
• 82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU
Denní tříletá forma studia zakončená
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
První kolo přijímacího řízení se uskuteční
15. června 2022.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz,
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory:
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního výběru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu,
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice,
příspěvková organizace

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

Vyšší odborné studium - denní forma

Vzdělávací program:

63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřeními: Finanční řízení a zdaňování
		
Ekonomika nemovitého majetku

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

a sady Na Polabí 411
276 01 Mělník
v +420 315 636 111
		 +420 602 232 333
a skola@zas‑me.cz
O www.zas‑me.cz

Forma studia:
tříleté denní, tříleté kombinované studium

Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

Vzdělávací program:

a Na Příkopě 16
110 00 Praha 1
v +420 224 094 459
		 +420 778 736 242
a kancelar
		 @skolakrizik.cz
O www.skolakrizik.cz

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

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická
a teologická

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem

a Školní 1060/50
430 01 Chomutov
n Mgr. D. Žižková
v +420 474 628 982
		 +420 474 628 992
O www.spscv.cz
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Uplatnění: státní správa, podnikatelská
sféra (okrasné školkařství, realizace
sadových úprav a jejich údržba),
obchod a poradenství, střední stupeň
projektantské činnosti, školství
Přijímací řízení:
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu

63-43-N/13 FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ
a Hybešova 53
680 01 Boskovice
v +420 511 123 101
a skola
		 @vassboskovice.cz
O www.vosass
		 boskovice.cz

Sociální práce

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH
53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2022
Přijímací řízení – 1. kolo 30. 6. 2022
(bez přijímacích zkoušek)

www.prigo.cz
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Vyšší odborné školy

vyssiodborneskoly.com

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

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Denní studium:
• Cestovní ruch
• Diplomovaný zubní technik
• Management sportovních aktivit

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH
DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ
ASISTENT 53-43-N/11
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
53-41-N/51
a Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín
v +420 321 720 236
a sekretariat
		 @zdravotka.cz
O www.zdravotka.cz

Denní tříletá forma, ukončená
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.
Poplatek: 3 000 Kč/rok
Škola poskytuje ubytování
(1 000 Kč/měsíc)

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola,
Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788

a Ledecká 35
323 21 Plzeň
v +420 377 534 450
a info@vosplzen.cz
O www.vosplzen.cz

Bližší informace na www.vosplzen.cz

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Vzdělávací program: PÉČE O KRAJINU

Nabízí pro absolventy středních škol studijní obor:

Zaměření:

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01

• Pozemkové úpravy a ekologie krajiny
a nám. T. G. Masaryka 788
390 02 Tábor
v +420 398 998 832
a info@szestabor.cz
O www.szestabor.cz

Denní a kombinované studium:
• Bezpečnost obyvatelstva
• Diplomovaná dentální hygienistka
• Diplomovaný oční optik
• Sociální práce
• S ystémový administrátor IT
• Veřejná správa

Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)

• Zemědělské technologie a stavby v krajině

Způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný
specialista v oboru)
Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijímacích zkoušek.

• Pozemkové úpravy a zemědělské technologie
Vybrané studijní předměty: Ochrana životního
prostředí, Ekologie, Pozemkové úpravy, Pedologie,
Geodézie, Biotechnologie, Projektování na počítači
– CAD, Geografické informační systémy, Dendrologie, Vodní plochy v krajině, Odborná praxe.

Navštiv nás a rozhodni se správně.
DiS. – budoucnost jsi ty.

a Senovážné náměstí 12
370 01 České Budějovice
v +420 387 788 117
a jjenickova@skolacrcb.cz
O www.skolacrcb.cz

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 29. 5. 2022,
pro 2. kolo 6. 8. 2022
Domov mládeže, školní jídelna
Roční školné: 4 000 Kč ve dvou splátkách
Možnost praxe v zahraničí.

Vydělej si snadno pár stovek
Určitě máš někde v počítači zápisky ze školy. Na portálu studentino.cz máme akci
pro každého, kdo na portál nahraje nové kvalitní studijní materiály.
Do 30. 4. 2022 za každý
materiál nabízíme 4 Kč
a za registraci navíc 50 Kč.
Takže když nahraješ a zařadíš
třeba 70 materiálů ze školy,
máš u nás 330 Kč!
Na studentino.cz zjistíš,
jak na to!

Obecně právní činnost

www.prigo.cz

Jazyky a ostatní studium

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
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jazykoveskoly.com

Pomaturitní
studium
angličtiny
2022
2023

zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE
dle dosažené úrovně
Aj 20 hodin týdně
zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR

CAMB
R

IDG

ZKOUŠESKÁ
KA
V CEN
Ě
KURZU

50% sleva z poplatku za druhou zkoušku
v témže školním roce
jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské
zkoušky

učebny:
telefon:
e-mail:

Bítovská 3, Praha 4
+420 261 261 638
akcent@akcent.cz

www.akcent.cz

BOHEMIA INSTITUT
... škola pro život... SPECIALISTA NA POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM
Prožijte báječný a přitom užitečný studijní rok po střední škole!

Jazykové dovednosti jsou nejvíce podceňovaným klíčem k úspěchu. Naučit se cizí jazyk je snazší než si
myslíte, pokud se zapojíte do kurzu pod vedením kvalitních, profesionálních a motivujících českých i zahraničních lektorů, s kterými vás bude výuka bavit. Právě takoví se vás ujmou v jazykové škole BOHEMIA
INSTITUT, sídlící v klidné vilové čtvrti na Praze 10 a přitom jen 10 min. do centra Prahy.

Pomaturitní jazykové studium Aj, Nj, Šj, Fj, Rj

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

Proč studovat v BOHEMIA INSTITUTU?

• Jako jediní garantujeme pokrok o minimálně 2 znalostní stupně, propracovaný metodický a motivační systém
• V každé skupině.vyvážená sestava plně kvalifikovaných, zkušených a dynamických českých i zahraničních
lektorů • Relativně malé studijní skupiny, až 5 studijních pokročilostí (A1— C1) • Možnost intenzivní výuky
několika jazyků v kombinaci — rok využijete skutečně naplno • Cílená příprava na státní zkoušky a mezinárodní certifikáty všech typů; mezinárodní testy (TOEFL, TOEIC, TFI, ...) v rámci pomaturitního studia • Pro
a Tuklatská 3/2105		 dobré studenty nabídky zajímavé práce s využitím jazyků i vrácením 50 % školného, zajímavé studentské
akce, pobyty v zahraničí... 		
A především, naše studenty máme rádi ;)
		 100 00 Praha-Strašnice

v +420 274 776 256
		 +420 724 173 829
a info@bi.cz
O www.bi.cz

Vsaďte na jistotu... Již 30 let mluvíme společnou řečí...
Nyní velké slevy až 8000 Kč!

• Platba na splátky

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

Studium EKONOMICKÝCH oborů ZDARMA

www.prigo.cz
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Jazyky a ostatní studium

jazykoveskoly.com
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 32 890 Kč za celý školní rok 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!
B2 - C1

Kdy:

Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:

Kurz je na úrovních:

Intermediate až upperintermediate se zakončením
mezinárodní jazykovou
zkouškou B2 / C1

Samozřejmostí je u nás:

Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího zPoděbrad
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

Akční cena: 28 890 Kč

při platbě do konce června

HLEDÁME NOVÉ OBCHODNÍKY DO TÝMU
Kariéra u nás znamená dlouhodobý
růst a stabilní příjem
Ideální start tvé kariéry v oblasti
obchodu a marketingu

Fixní mzda 36.000 Kč
provize a další bonusy
Broker Investment s.r.o.
Praha - Most - Ostrava - Olomouc
kariera@jabroker.cz
Staň se vlkem z WALL STREET

775 852 220

Chytrá škola iPad zdarma

www.prigo.cz

Angličtina, němčina?

vybavte se jazykovými učebnicemi!
Angličtina do kapsy zákl.
sl. zásoba (Fragment)

Angličtina do kapsy pro
pokročilé (Fragment)

Odmaturuj z NJ 1
(Didaktis)

Gramatika NJ
(Didaktis)

Anglicky čteme rádi
(Rubico)

Anglicky čteme zábavně
(Rubico)

Němčina 500 testových
otázek (Sokrates)

Německá konverzace
a četba (LEDA)

Cvičebnice angličtiny
(Rubico)

Cvičebnice angličitny 2
(Rubico)

NJ cvičebnice SŠ gramatiky (Vyuka)

NJ maturitní témata
(Vyuka)

Chci studovat angličtinu
(Barrister P.)

NJ přehled SŠ gramatiky
(Vyuka)

NJ maturitní konverzace
(INFOA)

Maturitní testy nanečisto
(Computer Media)

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Zájmy
●
●

Co vás baví a co vám jde?
Čím se chcete zabývat i nadále?

Kvalita
Jaká je kvalita výuky a lektorů?
Má škola vazbu na praxi nebo vědu?
● Jak je škola vybavená?
● Jsou programy zajímavé?
●
●

Šance
●
●

Jaká je šance na přijetí?
Jaká je „úmrtnost“ – kolik studentů
nedostuduje?

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

Dostupnost
Uplatnění
●

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

Zvládnete dojíždění?
Budete na koleji či v podnájmu?
● Je kapacita kolejí dostatečná?
● Chcete studovat v prezenční
nebo kombinované formě?

Prezentace

Je pro vás VŠ to pravé?

●
●

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

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

●

●

●

●

Šance, uplatnění absolventů, školné
a další důležité informace k jednotlivým
fakultám a školám najdete na

Vše k přijímacím zkouškám
a maturitě hledejte na

Podklady k učení, seminárky,
maturitní otázky stahujte na

PŘIJÍMAČKY? MATURITA?

Připravte se na 100 %
Za 23 let jsme úspěšně připravili přes 100 000 studentů!
Přípravné kurzy

Prezenční přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám
v Praze, Brně a Ostravě.

Stahujte zdarma

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

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.

a Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7

Učebnice pro přípravu

Všechny učebnice k přípravě
na maturitu a přijímací
zkoušky.

Facebook a YouTube

Zábava a videonávody
na YouTube.com
+ Facebook.com/kampomaturite.
C +420 606 411 115
a info@kampomaturite.cz
O kampomaturite.cz

� Maturitní otázky, čtenářské

� 27 500 prací
� Největší databáze s největší tradicí

deníky, referáty, studijní texty,

� Tým pro kontrolu a zařazení prací

skripta a diplomové práce

� Zaplatíte jen to, co stojí za to

� Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ

� Víte, co stahujete

� Ročně stránky navštíví 1,8 milionu

� Vložte svoje práce a vydělejte si!

návštěvníků

Naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby

www.seminarky.cz

NEJVĚTŠÍ. NEJLEPŠÍ. STAHUJ.

Připravíme tě na

Právo

PŘIJÍMAČKY
A MATURITU!

Psychologie

Lékařské
fakulty

OSP, TSP, ZSV
Politologie
a mezinárodní
vztahy
Matematika

Žurnalistika

Chemie
Fyzika
Policejní
akademie

Biologie

23 let zkušeností, přes 100 000 úspěšných studentů
++ Největší nabídka učebnic
++ Široká nabídka přípravných kurzů
prezenčně Praha/Brno/Ostrava i online
a testů k přijímačkám i maturitě
++ Zdarma ke stažení časopis
a e-booky

++ Nejpodrobnější adresáře VŠ, VOŠ
www.adresarskol.cz

Jsme pro vás na X kampomaturite [ kampomaturitecz

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7
+420 606 411 115, info@kampomaturite.cz, www.kampomaturite.cz

U NÁS MŮŽETE
STUDOVAT
• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Veterinářství
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Kybernetická bezpečnost
• Sociální práce
• Obecně právní činnost
• Ekonomické obory
• Další vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP)
•Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu
•Učitelství pro 1. stupeň základní školy
•Učitelství pro mateřskou školu
•Studium pedagogiky
•Speciální pedagog
•Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ing. Bc. DiS.

CHYTRÁ ŠKOLA
Studenti mají u nás iPad ZDARMA

www.prigo.cz

