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Podzimní novinky 2020
UČEBNICE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
• 	 Říjen 2020: Zahájení přípravných kurzů
k přijímačkám na VŠ, více informací str. 5
• 	 Listopad 2020: Podání přihlášek do uměleckých
oborů
• Prosinec 2020: Přihláška k jarnímu běhu státní
maturity (1. 12.)
První termín NSZ SCIO (12. 12.)

STAHUJTE ZDARMA
Sbírka

úloh k maturitě z matematiky (Prometheus)

Objednávejte
v našem e-shopu na

Cvičebnice
matematiky
(SCIO)

Jak se dostat na nejžádanější obory? Stáhněte si zdarma
e-booky na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

AKCE / VELETRHY / KURZY

kampomaturite.cz

Dny otevřených dveří VŠ na podzim a v zimě?
Najděte termín na straně 13 nebo
na www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci1.

Přípravné kurzy – nulté ročníky
Zahajujeme již brzy v Praze, Brně a Ostravě. Připravte se na
přijímací zkoušky s profesionály – podrobnosti na straně 5
a www.KamPoMaturite.cz.

Somatologie

Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské
studium (Epava)

Úvod do
psychologie (Helus)
(Grada)

EDUCA MYJOB Liberec
15. - 17. 10. 2020

Student a Job
4. - 5. 12. 2020

Nenechte si ujít 14. ročník veletrhu EDUCA MYJOB Liberec,
který se uskuteční v termínu
od 15. do 17. října 2020. EDUCA
vám i letos pomůže najít nový
směr, kterým se vydáte – objevit zde můžete nové příležitosti na poli vzdělávání, ale také
v oblasti profesního života. Tak
nezapomeňte – SEJDEME SE
NA EDUCE!

Studenti a absolventi POZOR!
Nevíte, co po škole? Na Černé louce v Ostravě vám poradí. Přijďte na veletrh škol,
vzdělávání a pracovních příležitostí Student a Job. Více
na www.studentajob.cz, FB
@cerna.louka.ostrava a IG
@studentajob.

studuj na
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Přijímací zkoušky na VŠ 2021
Připravte se na přijímací zkoušky a maturitu pořádně a s profesionály.
Kurzy zahajujeme na podzim 2020. V případě další vlny omezení budou
naše kurzy opět pružně převedeny do živé online podoby.
NULTÉ ROČNÍKY – CELOROČNÍ KURZY
Praha, Brno, Ostrava – sobota nebo středa / Od října 2020 do dubna / května 2021
Lékařské fakulty

Psychologie

Žurnalistika

Právo

SAMOSTATNÉ MODULY
Modul
OSP

Modul
Fyzika

Modul
Biologie

Modul
Chemie

Modul
ZSV

Moduly
OSP + TSP

Modul
Policejní akademie

VIP balíčky: Ušetřete
stovky korun
VIP balíčky obsahují přípravný
kurz, doporučené učebnice
s výraznou slevou a poštovným
zdarma, e-book a poradenství
v podobě mailingu jako bonus
zdarma. U nultých ročníků v Praze
a v Brně navíc získáte garanci
vrácení peněz v případě nepřijetí
na vybranou VŠ.

Modul
Matematika

Podmínky garance a další
informace ke kurzům najdete
na www.KamPoMaturite.cz

Modul
ČESKÝ JAZYK

studuj na
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Sleva na objednávky:
Zadejte v košíku
do pole agenta kód
AE080
a získejte
slevu 10 %

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

Z čeho se budu učit na maturitu

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

Maturita AJ, MAT, ČJ
(Didaktis)

PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP
a Cvičebnice ZSV (SCIO)
SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy
společenských věd (Eurolex)
PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se
dostat na vysokou – skripta (AMOS)
BIOLOGIE / CHEMIE / FYZIKA
Modelové otázky pro přijímací
zkoušky 2 LF (Karolinum)
EKONOMICKÉ FAKULTY
Přijímací zkoušky z matematiky
na VŠE – skripta (AMOS)
ZDARMA E-booky Jak se dostat
na nejžádanější obory – psychologie,
medicína, právo, TSP OSP
a další – stahujte zdarma na
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

ANGLIČTINA
Příprava na státní maturitu
– Angličtina (Fragment)
NĚMČINA
Němčina – maturitní
témata (VYUKA.CZ)

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY A MATURITNÍ TÉMATA
stahujte na www.Seminarky.cz 9000 prací zdarma

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

studuj na

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., Dukelských hrdinů 21, Praha 7, 606 411 115, info@kampomaturite.cz
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Vysoké školy a COVID-19:
jak vidí uplynulé období rektoři?
Často se hovoří o krizi jako o příležitosti ke změně. Přinesla školám
něco pozitivního? Na tuto otázku nám odpověděli rektoři VŠ z celé ČR.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
Univerzita Karlova
Pokud jde o UK,
vyzkoušeli jsme si
ve velkém měřítku,
jaké to je přenést
výuku do on-line
formy. A musím
říci, že to všichni
naše kolegyně a naši kolegové na fakultách zvládli velice dobře.
Vyučující na fakultách využívali a stále využívají dostupné on-line nástroje, kterých
je opravdu řada. Centrálně jsou na UK podporovány nástroje Adobe Connect, Microsoft Teams, Turnitin a především Learning
managment system Moodle, s nímž mají
naši učitelé mnohdy letitou a výbornou zkušenost. Byly používány i wikisystémy jako
např. wikiskripta a streamservery. Vyučující
na jednotlivých fakultách rovněž používali
Skype, Google Meet, Zoom a další. Z důvodu
zajištění dostatečné informovanosti byla
na začátku vypracována metodika distančního zkoušení, kde byly jednotlivé technické
možnosti pro zkoušení popsány i s konkrétními způsoby jejich využití.
Do budoucna tedy plánujeme větší zapojení on-line forem výuky, a to všude tam, kde
to bude možné.
Dále jsme mohli ukázat, že (nejen) v krizových situacích dokáží vědečtí odborníci
poskytnout společnosti nezbytnou podporu.
UK spolu s Akademií věd a dalšími vysokými
školami nabídla vládě ČR a Krizovému štábu
kapacitu svých laboratoří a svou odbornou
expertizu ke zvýšení kapacity testování na virus SARS-CoV2. Do této aktivity se přihlásily
stovky dobrovolníků. Testovací centra byla
vytvořena v Biocevu, kde se testovalo až 300
vzorků denně, na 1. LF UK při VFN a v dalších
fakultních nemocnicích v Praze i mimo ni.
Studenti i akademičtí pracovníci UK se významně podíleli také na práci testovacího
centra při ÚMG AV ČR i při vývoji testovacích
kitů na UOCHB AV ČR, který vyřešil kritický
nedostatek komerčních souprav.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.,
Univerzita Palackého v Olomouci
Nejen na univerzitě, ale i v celé republice se
ukázalo, že jsme pružnou komunitou, která si

dokáže poradit ve složitých situacích. To
mě těší zejména.
Pozitiva vidím
především v tom,
že nás koronavirová krize ještě více
posunula k modernímu fungování v online
prostředí, které může do
budoucna v mnoha ohledech zlepšit naši
efektivitu.
Na univerzitě jsme díky nasazení stovek
zaměstnanců dokázali pružně reagovat a
v rámci daných opatření zachovat potřebný
režim na vysokoškolských kolejích, v menzách i na pracovištích.
Akademici velmi obratně přepnuli do online formátu výuky, a i díky jejich aktivnímu
přístupu a ochotě naučit se novým věcem
jsme nakonec nenabrali větší skluz a akademický rok můžeme dokončit relativně „v termínu“. Včetně tisícovek našich zahraničních
studentů, kteří „uvízli“ za hranicemi a nemohli se v průběhu března, dubna a května
do Olomouce vrátit.

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze
Krize související s
chorobou Covid-19
znamenala pro naši školu řadu změn,
z nichž část představovala aktuální
pozitiva spojená
s mimořádně aktivním a zodpovědným
přístupem studentů i zaměstnanců k rychlému řešení bezprostředních témat. Velmi si cením dobrovolnických
aktivit jak studentů, tak zaměstnanců.
Další změny budou mít dlouhodobý pozitivní dopad jak v oblasti až neuvěřitelného
rozvoje flexibilních forem vzdělávání, tak
i nových přístupů k vědecko-výzkumným
otázkám a jejich řešení v úzké spolupráci
s podnikovou, státní resp. veřejnou sférou.
Krize omezující cestování zároveň přinesla
nové podněty pro inovativní formy internacionalizace na škole a pro efektivní komunikaci
v mezinárodní spolupráci.
Krize nás také vedla k hlubšímu zamyšlení

studuj na

nad efektivitou „vzdálené“ práce (nejen z domova – „home office“, ale i z dalších míst
včetně stáží v zahraničí), která byla dříve
v jisté míře uplatňována u akademických pracovníků. Ukázalo se, že může být užitečná
i u dalších pracovníků vysoké školy, například při soustředěné přípravě koncepčních
změn na obslužných pracovištích.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.,
dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně
Bylo určitě inspirativní vidět, kolik našich
studentů a zaměstnanců se zapojilo
do pomoci v době
pandemie. Ať už
šlo o doučování
dětí na dálku, pomoc seniorům, nebo
v případě našich vědců
o vývoj zařízení, jako jsou ochranné polomasky, robotická pracoviště pro laboranty,
zapůjčení termokamer nemocnicím apod.
Myslím, že celá koronavirová krize ukázala,
že vysoké školy opravdu neslouží jen k výuce
a výzkumu, ale plní i tzv. třetí roli, tedy pomáhají v rámci své společenské odpovědnosti. Za zmínku stojí určitě i rychlost, s jakou
přešly porady klíčových orgánů univerzity
do on-line prostředí. Stejně tak i výuka se
v rámci možností relativně rychle digitalizovala, nicméně osobní kontakt se studenty to
nikdy zcela nenahradí.

prof. Ing. Hana Machková, CSc., Vysoká
škola ekonomická v Praze
Stejně jako ostatním
vysokým školám se
VŠE podařilo rychle
přejít na online výuku a musím ocenit zodpovědný
přístup studentů
i učitelů, který nám
umožnil dodržet harmonogram akademického roku. Nemuseli jsme prodlužovat semestr
a zkouškové období také proběhlo podle
plánu. Naše situace byla složitější proto, že
jsme škola opravdu mezinárodní. Jen v rámci
výměnných programů vysíláme do zahraničí
každoročně více než 1 000 studentů, a ještě více cizinců studuje u nás. Po vyhlášení
nouzového stavu začalo „stěhování národů“.
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Vyzvali jsme naše studenty, aby se vrátili,
ale někteří se ani vrátit nemohli, protože se
jim nepodařilo sehnat letenky a někteří se
dobrovolně rozhodli prožít krizovou situaci
v zahraničí. Stejný postup zvolili i zahraniční
studenti. Naše výuka online musela proto
probíhat i v angličtině, a navíc jsme museli
některé kurzy učit dvakrát kvůli časovému
posunu v USA (ročně k nám jezdí na studijní
pobyt cca 450 Američanů). Hodně složitá
byla situace na kolejích. Ale i karantény nakažených studentů, včetně studentů zahraničních, jsme zvládli dobře díky panu řediteli
i tomu, že máme řadu budov a celkem 4 000
lůžek. Domnívám se, že jsme tuto nelehkou
situaci zvládli zodpovědně, se ctí a mám
z toho dobrý pocit.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., České vysoké učení technické v Praze
Dovolím si tvrdit, že
většina občanů ČR
se domnívá, že pandemie nepřinesla
nic dobrého. Když
se však podíváme
na její vývoj, ukázala, že v kritických
chvílích se každá země může spoléhat jen
sama na sebe a na své vlastní zdroje materiální, technologické a lidské. Univerzity
nečekaly a ve spolupráci s firmami vznikly
doslova přes noc funkční modely ochranných
masek a štítů. Ty se začaly ihned vyrábět na
speciálních 3D tiskárnách a s filtry českého
výrobce byly předány zdravotníkům. Naši
vědci zareagovali obratem na nedostatek
dezinfekce na trhu, které vyrobili 112 000
litrů, a to nejen pro potřeby univerzity, ale
i IZS hl. města Prahy, nemocnic, pražských
městských částí, Horské služby ČR, domovů
seniorů a dětských domovů. To, že použití
robotů je ideální tam, kde je prostředí nebezpečné, prokázal robot "pipeťák" z ČVUT,
který pomáhá s testy na Covid-19. Rád bych
připomněl také plicní ventilátor CoroVent,
který začala v rámci licence ČVUT sériově
vyrábět třebíčská společnost MICo Group.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jako hlavní poznatek
z doby koronavirové
krize bych zdůraznil soudržnost
pracovníků a studentů Jihočeské
univerzity, schopnost řešit nastalou
situaci operativně,
vzájemně si poradit při
zajišťování on-line vzdělávání v uplynulém
semestru, posílit naše aktivity v oblasti IT,
rozvíjet formy vzdálené (distanční) výuky,
nalézat řešení pro výdej knih z Akademické
knihovny, zajišťovat logistiku návratu členů
akademické obce ze zahraničí atd. Věřím,
že se nám tak mj. dařilo rozvíjet mnohé
přenositelné kompetence, ale také doložit

v krizové situaci, že univerzity patří ke kritické
infrastruktuře státu. Krizová situace ukázala,
že tzv. třetí role univerzity není jen doplněk,
ale podstatná součást aktivit vysokých škol,
jejich společenské odpovědnosti.

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.,
Technická univerzita v Liberci
Poznání připravenosti lidí na univerzitě,
našich vědců, kteří
rychle reagovali
a pustili se do výroby ochranných
pomůcek pro lidi
v první linii. Profesoři zapojili své
studenty a vznikla iniciativa, díky které se dařilo zásobovat lidi
v kraji a po celé republice. Studenti mohli
zároveň vidět a zažít profesory v akci, pracovat pohromadě na společné věci často od
rána do večera. Věřím, že studenti, kteří prošli
takovou krizovou situací, se zase o kousek
více přiblížili praxi, kde v rámci svých pracovních úkolů budou muset čas od času své síly
podobným způsobem mobilizovat. Snažíme
se studenty na provoz v praxi dobře připravit
už během studia a od partnerů z průmyslu,
škol a institucí máme zpětnou vazbu, že se
nám to daří. I proto naši absolventi napříč
obory nejsou z těch, kdo by po promocích
odcházeli na úřady práce. Koronakrize některé z nich „prozkoušela“ z připravenosti ještě
o něco více a i to bychom mohli považovat za
přínos neblahé situace. Celkově byl ten zápal
na univerzitě pozitivní a sleduji, že něco z té
atmosféry přežilo a přeneslo se i do časů po
skončení výjimečného stavu.

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.,
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Již velmi krátce
po zavedení opatřeních proti šíření
COVID-19 jsme registrovali změnu
názorů a postojů
akademických pracovníků, studentů
i veřejnosti k systému
vzdělávání a metodám výuky. Určitě proto i osobně vnímám situaci jako významný impulz nejen k diskusi přístupu
ke vzdělávání, ale i ke snaze skutečně změny
realizovat. Postoje odborné i laické veřejnosti
tak mohou být jakýmsi katalyzátorem změn
v systému vzdělávání v ČR.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Univerzita
Pardubice
Zažili jsme dobu, která změnila naše pracovní i osobní životy. Čas, který nám rutinu
změnil v novinku a z komfortu udělal zcela nečekanou výzvu. Myslím, že jsme toto
nečekané období nečekaně dobře přestáli.
Jsem samozřejmě rád, že se můžeme vracet
k normálnímu provozu – k bádání i výuce.
Ale jsem rád, že to je s vědomím, že když
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přijde krize, naše univerzita, akademická
obec, zaměstnanci,
studenti, všichni
táhnou za jeden
provaz. Všichni
pochopili mimořádnost krize a semknutě pracovali
na tom, aby bylo možné
při všech omezeních a překážkách zvládnout osobní, pracovní a studijní povinnosti.
Zajistili provozní záležitosti univerzity, chod
jednotlivých pracovišť, kolejí. Pomáhali řešit řadu nečekaných problémů, cílevědomě
organizovali distanční výuku. Studenti prokázali samostatnost, že zvládnou studovat
v neobvyklém semestru v domácím prostředí, a to s využitím pro mnohé nových technologií a prostředků, kterými univerzita sice
disponovala, ale které svůj velký potenciál
a užitek předvedly právě až v takto vypjaté
době. Schopnost se adaptovat a přizpůsobit
novým okolnostem je velmi cenná zkušeností, která nás posiluje.
Byl jsem mile překvapen, v jaké jednotě
jsme dokázali společně řešit nejen situace ve výuce, nebo při badatelské práci, ale
i jaká vlna solidarity a empatie se projevila
mezi našimi studenty a zaměstnanci, kteří
dobrovolně nabízeli svoji pomocnou ruku
i mimo vysokou školu.

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
V první řadě jsme si ověřili, jak rychle jsme
schopni reagovat. My jsme se na tuto situaci připravovali v podstatě už od ledna, kdy
začal pravidelně zasedat náš Krizový štáb.
Ze začátku jsme řešili „jen“ příjezd čínských
studentů, postupně se ale nabalovaly další
oblasti, které bylo potřeba řešit. Takže pozitivně vnímám to, že jsme potvrdili, že naše
Fakulta bezpečnostního inženýrství neučí
výborně jen studenty, ale i nás. A samozřejmě některé nové zkušenosti např. z dálkové
výuky, budeme aplikovat stále častěji.

brigádní generál prof. Ing. Bohuslav
Přikryl, Ph.D., Univerzita obrany v Brně
Univerzita obrany v Brně pružně zareagovala na nastalé změny a dokončení zimního
semestru i průběh celého letního semestru přizpůsobila nařízeným bezpečnostním
opatřením. Stejně tak se přizpůsobila nemožnosti provést přijímací zkoušky prezenční
formou ve stanovených termínech.
Krize spojená s šířením Covid-19 nám
tak ukázala, že některé věci jde dělat i jinak a často i lépe. Důkladně analyzujeme
dopady a přínosy nově zavedených metod
a přístupů a osvědčené postupy chceme
aplikovat do běžné praxe i v budoucnu. Vhodnost tohoto přístupu nám potvrdily i nově
vydané strategické dokumenty Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou
také zapracovány poznatky z covidové krize a předpokládají úpravy zavedené praxe,

kampomaturite.cz
mj. posílením používání distančních forem
výuky v prezenčních studijních programech.
UNOB má od 1. 8. 2020 novou rektorku, ale
protože otázky směřovaly ke zkušenosti z předchozího období, odpovídá dosavadní rektor.

Andreas Antonopoulos, M. Eng., MBA,
Ph.D., University of New York in Prague,
s.r.o.
Koronavirová krize byla
a stále je nečekanou
a bezprecedentní situací, která
mnohým organizacím způsobila
nevídané potíže.
Na University of
New York in Prague
máme krizový plán, který
byl implementován už na konci ledna. V momentě vyhlášení nouzového stavu jsme tedy
byli dobře připraveni na zavedení nových
bezpečnostních opatření a mohli se zaměřit výhradně na podporu našich studentů.
Krizové situace s sebou však obecně nepřinášejí pouze negativní dopady. Na UNYPu se
nám podařilo zavést nové procesy a nastavit
standardy, ze kterých budou dlouhodobě
profitovat jak studenti, tak i fakulta. Velmi
příjemným zjištěním byl i fakt, že jsme v těchto podmínkách fungovali jako sjednocená
komunita s jasnou vizí – poskytovat našim
studentům to nejlepší vzdělání i v podmínkách přísného dodržování bezpečnostních
opatření. Všem studentům i zaměstnancům
se podařilo adaptovat na online prostředí
velmi rychle, přičemž naše UNYP komunita
přijala krizi jako výzvu, a s tou se vypořádala
fantasticky. Musím říct, že studenti hráli
důležitou roli v přesunu veškeré agendy
do online formátů. Největším přínosem krize je pro UNYP konkrétně zjištění, že jsme
připraveni čelit těmto situacím lépe než kdy
dřív a jakožto soukromá univerzita víme, co
dělat a jak jít za hranice toho, co se očekává
a udržovat ty nejvyšší akademické standardy, nezávisle na tom, zda se jedná o virtuální
nebo standardní výuku na univerzitě.

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., ŠKODA
AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Jsem hrdý na to,
že ŠKODA Vysoká
š kola do káza la po ukončení
kontaktní výuky
v březnu do tří dnů
přejít na distanční
on-line výuku pomocí nástroje MS Teams,
jímž jsou všichni naši studenti, vyučující i ostatní zaměstnanci vybaveni. Vedle komunikace prostřednictvím MS
Teams jednotliví vyučující používali další
podpůrné nástroje, např. distanční pomůcky
v Moodle, elektronická skripta apod. Přednášky a cvičení se zaznamenávaly, takže
studenti se k nim kdykoli mohli vracet; tam,
kde to bylo vhodné, používali vyučující k zápisu rovnic, kreslení grafů apod. grafické

tablety, takže studenti při výuce viděli doma
na obrazovce svého počítače vznik grafu
nebo odvozování či řešení výpočtového postupu jako ve třídě na tabuli. On-line výuka
probíhala standardně podle rozvrhu, stejně
tak konzultace. Namísto fyzického setkávání
v posluchárnách a učebnách jsme se tak
setkávali v reálném čase on-line v prostorově
distribuovaných virtuálních třídách, každý
z pohodlí svého domova. Kontaktní výuka
a osobní setkáváním nám pochopitelně všem
chyběly, protože sociální kontakty nejsou
distanční formou zcela nahraditelné.Zato
jsme se ale o mnoho mil posunuli v naší
schopnosti efektivně pracovat distanční formou a mnozí poprvé poznali a využili její
přednosti. V přiměřené míře, která odpovídá
potřebám vyučujících a studentů a kterou
nám umožní vysokoškolský zákon a akreditační standardy jí i v rámci prezenční výuky
chceme využívat i v budoucnosti. Zcela určitě pak v příštím semestru, už proto, že např.
ne všichni naši zahraniční studenti budou
moci na podzim normálně přijet a účastnit se
výuky. Navíc dosud nebyla uvolněna ochranná opatření pro výuku ve školách (15 osob
v místnosti, vzdálenost minimálně 1,5 m).
Naši studenti přístup ŠKODA AUTO vysoké školy k výuce v období koronaviru vysoce oceňují. Velmi významný je také tento
poznatek: studijní výsledky při výuce distanční formou v některých předmětech, mj.
v matematice a statistice, oproti „normálu“
zlepšily. Roli v tom bezesporu hraje možnost
opakovaně se při přípravě na testy a zkoušky
vracet k nahraným přednáškám a cvičením

Bohuslava Šenkýřová, Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Změny jsou přirozenou součástí života.
Změny jsou život.
Kdo se s nimi nedokáže vyrovnat,
ten má často smůlu. Hodnotit, zda
krize přinesla něco
pozitivního naší univerzitě, se mi zdá poněkud předčasné. Myslím, že „krize“ pro vysoké
školy ještě zcela neskončila. Nastartovala
řadu pozitivních i negativních procesů a ne
všechny mají již svůj „konec“. Krize určitě
některé změny související se strategickými
záměry univerzity urychlila..

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Vysoká škola logistiky o.p.s.
Zda krize přinesla
i pozitiva uvidíme
na konci kalendářního roku po hospodářských
závěrkách, kdy
budeme vědět, jaké
jsou ztráty, a dozvíme se, jak dlouho tyto
ztráty budeme umořovat.
Výpadky v příjmech ztíží sestavu rozpočtu
pro nový hospodářský rok, což se projeví
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i v rozpočtovém určení daní jako příděl
finančních prostředků pro státní správu
a samosprávu. Jako pozitivní lze vnímat
skutečnost, že celosvětová pandemie uzavřela toky zboží v lobálních dodavatelských
řetězcích, došlo k uzavření mnoha výrobních
provozů. Dnes si klademe otázky spojené
s restartem regionálních dodavatelů u některých věcí a produktů, aby tato situace
se již neopakovala. Zkrácení přepravních
tras se projeví v menším zatížení životního
prostředí. Krize nám otevřela oči a prokázala,
že nekonečný růst není možný ani nutný.

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová,
Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc,
o.p.s.
Z pohledu MVŠO jednoznačně. Jedno staré
anglické rčení praví,
že překážka je jen
převlečená příležitost a v době pandemie to pro nás
platilo dvojnásob.
Dlouhodobě se snažíme přicházet s inovativními formami výuky, včetně online nástrojů
a simulačních her. Například v roce 2018
jsme spustili web edulam.cz, kde uživatel
najde řadu výukových videí, která připravovali naši akademičtí pracovníci, e-knihovnu
nebo e-skripta. V rámci projektů Spationomy
a Spationomy 2.0 také vyvíjíme ve spolupráci
se zahraničními partnery nové simulační hry
určené studentům. COVID-19 však výrazně
urychlil kroky k rozšíření portfolia online
výuky. V řádu dnů jsme začali studentům
poskytovat online výuku a konzultace přes
MS Teams a ve větší míře jsme využívali
i online testovací nástroje, například Socrative. Musím říct, že naši vyučující se této
výzvy zhostili výborně a online výuka pro
ně představovala rovněž novou motivaci
a zpestření běžné výuky. Etapa COVID-19
pro nás tedy představuje výrazný posun v digitalizaci a realizaci online výuky a určitě
v tomto trendu budeme dále pokračovat.
V nadcházejícím akademickém roce budeme
studentům poskytovat online konzultace
i výuku v rámci všech našich akreditovaných
programů. Koneckonců máme pro to ideální
podmínky díky dlouhodobé spolupráci s multimediálním studiem BEA Channel, které sídlí
přímo v našem kampusu nebo díky kurzům
prezentačních dovedností a vystupování
před kamerou, které jsme v době pandemie
realizovali ve spolupráci s panem režisérem
Ondřejem Kepkou.

Pokud vás zajímají aktivity, do kterých se
školy zapojily v době pandemie, jaká opatření školy plánují v souvislosti s výukou a přijímacím řízením, nebo jaký je názor vedení
vysokých škol na poučení z krizového vývoje,
přečtěte si celý rozhovor na www.kampomaturite.cz.

9

10

kampomaturite.cz

Speciál: Humanitní obory
Humanitní obory: 30 fakult veřejných vysokých škol, 16 škol
soukromých, přes 600 programů a oborů bakalářského a magisterského
(dlouhého - nenavazujícího) studia, přes 43 tisíc přihlášených* a téměř
24 tisíc přijatých, s průměrnou šancí na přijetí 54,4 %.
V tomto čísle najdete prezentace 15 humanitně zaměřených škol a fakult.
Šance

Studijní

na při-

neúsp.

jetí*

***

77,6 %

40,2 %

66 %

38,4 %

Přesun termínů PZ

44,2 %

25,9 %

Přesun termínů PZ

93,1 %

63,1 %

79,3 %

37 %

PZ zrušeny

90,1 %

38,9 %

Přesun termínů PZ

46,6 %

27,4 %

38 %

38 %

Vybrané filozofické fakulty

Přijímací zkoušky**

Změna pro PZ 2020 kvůli COVID-19

JČU FF

www.ff.jcu.cz

Ústní pohovor, možnost prominutí

PZ zrušeny

MU FF

www.phil.muni.cz

TSP, případně oborové testy nebo
pohovor

Některé programy PZ zrušena nebo pouze oborová
zkouška, dodatečné prominutí PZ nebo zrušení dílčích
částí, případně online pohovor, posunutí termínu TSP

Písemná, případně i ústní zkouška,

OSU FF

ff.osu.cz

SLU FPF

www.fpf.slu.cz

UHK FF

www.uhk.cz

Písemná, případně i ústní zkouška

UJEP FF

ff.ujep.cz

Motivační pohovor

UK FF

ff.cuni.cz

UPOL FF

www.ff.upol.cz

některé programy bez PZ
Písemný nebo ústní test, některé
programy/obory bez PZ

Programy se zaměřením na vzdělávání přesun termínů,
S a SP prezenční/distanční zkouška, ostatní programy
PZ zrušeny

Písemná, ústní nebo kombinovaná
zkouška
Test předpokladů ke studiu, písemný test, případně ústní zkouška

Některé programy PZ zrušena, náhrada písemného
testu on-line, náhrada ústní zkoušky v podobě zaslání
portfolia

UPCE FF

ff.upce.cz

Písemná/ústní zkouška

PZ zrušeny

73,6 %

45 %

ZČU FF

www.ff.zcu.cz

Písemná/ústní zkouška

-

75,1 %

53,4 %

Zdroje: Výroční zprávy o činnosti veřejné školy: ČZU, JČU, MU, OSU, SLU, TUL, UHK, UJEP, UK, UPOL, UPCE, UTB, ZČU 2019. Soukromé školy: AAVŠ 2018,
CEVRO 2019, MUP 2019, UNYP 2019, VŠFS 2018, VŠ PRIGO 2019. AAVŠ, CEVRO, MUP, VŠ PRIGO VZ neobsahují tabulkovou část
*Počty "živých" přihlášených, počty přijatých, občané ČR, 2019 https://dsia.msmt.cz//vystupy.html
**Informace dle webových stránek fakult pro přijímací řízení 2020, možnosti prominutí přijímacích zkoušek a bonifikací, doporučujeme ověřit podmínky pro 2021
***Studijní neúspěšnost vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce a součtu neúspěšných studií této kohorty v témže a následujícím roce. FVP SLU a ZČU Bc. celkem.
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Pedagogické fakulty
ČZU IVP

www.ivp.czu.cz

JČU PDF

www.pf.jcu.cz

Šance

Studijní

na při-

neúsp.

jetí*

***

-

12,8 %

59,8 %

22,1 %

49,3 %

27,4 %

35,4 %

31,8 %

Přesun termínů PZ

75,9 %

46 %

Informace na webu fakulty

53,1 %

21 %

Přesun termínů PZ

71,6 %

30 %

Přesun termínů PZ

39,7 %

26,9 %

On-line testování, přesun termínů PZ

50,5 %

22 %

Písemná/talentová zkouška

Hodnocení portfolia u VVK se zaměřením na vzdělávání

73,8 %

35,1 %

Šance

Studijní

Přijímací zkoušky**

Změna pro PZ 2020 kvůli COVID-19

na při-

neúsp.

jetí*

***

36,7 %

20,5 %

Přijímací zkoušky**
Test studijních předpokladů
Písemné/ústní/kombinované či
praktické dle oboru/programu,
některé bez PZ

MU PDF

www.ped.muni.cz

TSP, případně oborové testy
Test předpokladů ke studiu, výtvar-

OSU PDF

pdf.osu.cz

né programy motivační pohovor,
TV praktická zkouška

Změna pro PZ 2020 kvůli COVID-19
Např. u oboru Psychologie (posouzení materiálů místo
osobní účasti)
Změna termínu TSP a oborových zkoušek
Nahrazení praktické zkoušky TV testem předpokladů ke
studiu

Písemný test, případně 2. kolo
TUL FPHP

www.fp.tul.cz

ústní zkouška, některé programy/
obory bez PZ
Písemný test, některé obory/

UHK PDF

www.uhk.cz

programy talentová zkouška nebo
přijetí bez PZ
Písemné, ústní, praktické zkoušky

UJEP PDF

pf.ujep.cz

nebo kombinace, SPI test SCIO,
některé obory bez PZ

UK PDF

www.pedf.cuni.cz

UPOL PDF

www.pdf.upol.cz

Písemné, případně talentové/praktické zkoušky
Test studijních předpokladů,
některé programy i oborový test,
talentová nebo ústní zkouška

ZČU PDF

www.fpe.zcu.cz

Další vybrané humanitně
zaměřené fakulty

Možnost přijetí na základě ZSV s prodloužením termínů,

MU FSS

www.fss.muni.cz

ZSV + OSP SCIO/TSP MU

OSU FSS

fss.osu.cz

Písemný test

Přesun termínů PZ

52,4 %

40 %

SLU FVP

www.fvp.slu.cz

Písemný test/SCIO, EPS bez PZ

Nově akceptované termíny SCIO

70,6 %

37,2 %

UK FSV

www.fsv.cuni.cz

Testy SCIO, případně další písemný

Akceptace dalších termínů SCIO, změna termínu nebo

test či ústní zkouška

zrušení části PZ u některých programů

41,7 %

27,3 %

UK FHS

fhs.cuni.cz

Písemná zkouška

Domácí práce nahrazují PZ

57,5 %

62,3 %

UTB FHS

www.utb.cz/fhs

Testy SCIO, Mgr. bez PZ

Akceptace dalších termínů SCIO

54,3 %

34 %

Šance

Studijní

na při-

neúsp.

jetí*

***

100 %

-

82,5 %

-

PZ v ČJ zrušeny, v AJ online

98,5 %

-

-

100 %

10 %

-

100 %

19,2 %

-

99,8 %

-

-

100 %

-

Vybrané soukromé VŠ s humanitními obory/programy
AAVŠ
CEVRO I.

www.aauni.edu
www.cevroinstitut.cz

MUP

www.mup.cz

UNYP

www.unyp.cz

VŠFS

www.vsfs.cz

VŠPP

www.vspp.cz

VŠ PRIGO

www.vs-prigo.cz

Přijímací zkoušky**
Informace na studijním oddělení
Přijímací pohovor/SCIO test
Test AJ, případně NJ/FJ/ŠJ, KS v
ČJ bez PZ
Informace na studijním oddělení
Pohovor, dobrovolné testy z cizího
jazyka a vybraného oboru
Bez PZ

nebo kombinace s OSP, rozšíření možnosti přijetí bez PZ

Změna pro PZ 2020 kvůli COVID-19
Motivační dopisy/online pohovor po domluvě se studijním oddělením

Odborný a motivační pohovor
nebo test studijních předpokladů,
případně SCIO

studuj na
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Humanitně zaměřené obory:
Co se chystá v příštím roce?
Jaká opatření a změny plánují fakulty a školy při přijímacím řízení v příštím
roce? Dotazů na děkany fakult a rektory škol s tímto zaměřením jsme měli
více, úplné znění rozhovorů najdete na www.KamPoMaturite.cz.
Fakulta sociálních studií Ostravské
univerzity, doc. PhDr. Alice Gojová,
Ph.D., děkanka fakulty
Přijímací řízení do našich
programů je léty
osvědčené a neplánujeme v něm
žádné významné
změny. Základem
námi připravovaných testů do bakalářských studijních
programů je středoškolské učivo základů
společenských věd či biologie člověka dle zaměření studijního programu;
v bakalářském programu Zdravotně-sociální péče zohledňujeme prospěch
uchazeče z pololetního a závěrečného
vysvědčení předposledního a posledního ročníku středoškolského studia,
navíc pokud prospěch uchazeče splňuje

Speciál:
Humanitní
obory

požadovaná kritéria, je uchazeč přijat
bez přijímací zkoušky. Testy do navazujících magisterských programů jsou
taktéž odvislé od zaměření konkrétního
studijního programu; u Sociální práce se
specializacemi (Sociální práce s rodinou
a Rozvoj a řízení v sociální práci) jsou
ověřovány znalosti vycházející z Minimálního standardu vzdělávání v sociální
práci a dále z oborového zaměření dané
specializace. Přijímací test navazujícího magisterského studijního programu

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
pak prověřuje znalosti ze základů anatomie a fyziologie člověka a základů
sociální práce.
Snažíme se zohlednit i to, že se dnes
vysokoškolské vzdělání váže na různé
životní etapy a studující kombinované
formy studia, kteří současně pracují,
nebo se rozhodnou pracovat po získání bakalářského stupně vzdělávání
a navazující vzdělání absolvovat při zaměstnání, jsou pro nás významnou a plnohodnotnou skupinou studentů. Nejen
přijímací řízení proto nastavujeme tak,
abychom skrze něj zjistili předpoklady
ke studiu, ale zároveň umožnili praktikům uplatnit jejich znalosti z praxe.
U přijímacího řízení do dvou navazujících
magisterských specializací programu
Sociální práce nás zajímá i orientace
v oblasti zaměření studia. U doktorského
studia je rozhodující především kvalita
projektu doktorské práce.

Pedagogická fakulta Jihočeské
univezity v ČB, doc. RNDr. Helena
Koldová, Ph.D., děkanka fakulty
Nevím, zda
stihneme změny
již v příštím akademickém roce,
ale změny do budoucna chystáme ve formě
naprogramování
Chatbota, umělé inteligence, která bude
nápomocna uchazečům o studium při
výběru studijních programů, s vyplňováním přihlášek, či bude umět automaticky
odpovědět na otázky spojené s přijímáním ke studiu, ať již v době krize nebo
i ve standardní době klidného průběhu
přijímacího řízení. Změny v příštím roce

studuj na

budou i v nové nabídce studijních programů, které nyní procházejí akreditačním
procesem.

Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity, prof. PhDr. Milan Pol,
CSc., děkan fakulty
Chceme především nadále
zjednodušovat
přijímací řízení
pro motivované
a nadané uchazeče, kteří mají
skutečný zájem
o studium. Hodláme zachovat a dále
rozvíjet opatření, díky kterým budou
moci být ti nejlepší zájemci o studium
přijati bez standardního přijímacího řízení, ovšem na základě prokázaných
individuálních schopností a předpokladů
pro studium příslušných oborů. Všichni
ostatní pak dostanou férovou šanci prokázat své znalosti a na tomto základě
být přijati.
Doporučuji proto středoškolákům,
aby se snažili dosahovat co nejlepších
studijních výsledků, protože mohou být
přijati na fakultu na základě dobrého
studijního průměru z vybraných předmětů. Doporučuji jim také, aby se účastnili
soutěží v rámci Středoškolské odborné
činnosti (SOČ) a jiných mimoškolních
aktivit, neboť budeme na řadě oborů
přijímat bez přijímaček uchazeče, kteří
již prokázali své kvality během středoškolského studia.

Pedagogická fakulta Univerzity
J. E..Purkyně v Ústí nad Labem,
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan
fakulty
Poměrně značné. Změny souvisí

kampomaturite.cz
s novou akreditací studijních programů
zaměřených
na přípravu učitelů. Zejména
u dvouoborových aprobačních kombinací si budou uchazeči volit
jeden studijní plán jako hlavní (říkáme
mu maior) a druhý studijní plán jako
vedlejší (tomu říkáme minor). Na svoji
učitelskou dráhu se pak uchazeči jako
studenti budou systematicky připravovat již od bakalářského stupně studia.
Budou se tedy již v rámci přijímacího
řízení do bakalářského stupně studia
rozhodovat, zda se chtějí učitelské profesi věnovat.

Metropolitní univerzita Praha, o.
p.s., prof. PhDr. Michal Klíma, M.A.,
CSc., rektor
Pokud jde o výuku a přijímací
řízení, předpokládáme od října
2020 jejich plné
obnovení ve standardní prezenční
podobě, ale jsme připraveni případně
pokračovat i v online formě výuky.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.,
děkan fakulty
V letošním
roce se kvůli
epidemiologické situaci vedení FF rozhodlo
zrušit příjímací
pohovory do bakalářských a magisterských programů.
V příštím roce budeme určitě reagovat
na aktuální situaci. Pokud bude vše v pořádku, a tomu pevně věříme, rádi bychom
se vrátili k zavedenému systému ústních pohovorů, které mimo jiné umožní
studentům hned na počátku udělat si
představu o směřování a obsahu studia.

Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy, PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., děkanka fakulty
Neplánujeme žádné větší
změny, u některých programů
jen proběhnou
redukce počtu
kol přijímacího
řízení. Vše bude

Dny
otevřených
dveří VŠ
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včas na našich stránkách www.fsv.
cuni.cz. Zároveň se interně připravujeme na možnost, že by přijímací zkoušky kvůli propuknutí další vlny epidemie
musely proběhnout modifikovaně. Abychom pak neztráceli čas a měli rovnou
vymyšlená řešení, což bude případně
uchazečky a uchazeče méně stresovat.
Nicméně doufáme, že uplatnění tohoto
řešení nebude zapotřebí.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Michal Pullmann,
Ph.D., děkan
fakulty
Celá Univerzita
Karlova, nejenom
naše fakulta, zavádí možnost odpuštění poplatku
za přihlášku pro
sociálně slabé. Co se týče naší fakulty,
podoba přijímacího řízení je dlouhodobě
osvědčená. Chystáme tedy jen drobné
změny, například zjednodušení přijímacích zkoušek na některé programy. Po
letošním „koronavirovém“ roce očekáváme návrat k normálu; ale pokud by zase
nastala nějaká neobvyklá situace, jsme
připraveni na ni reagovat, podobně jako
letos na pandemii covidu-19.

Po jarní přestávce kvůli COVID-19
školy opět plánují akce pro
uchazeče. V přehledu najdete
termíny do konce roku 2020, další
měsíce a aktualizaci uvádíme
na www.VysokeSkoly.com/
kalendar-akci-1.

ŘÍJEN

VEŘEJNÉ VŠ
9. 10.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze www.vsup.cz

20. 10.

Fakulta architektury VUTBR www.fa.vutbr.cz

21. 10.

Fakulta výtvarných umění VUTBR www.ffa.vutbr.cz

22. 10.

Fakulta informatiky MU (další termín 21. 12.) www.fi.muni.cz

24. 10.

Divadelní fakulta JAMU difa.jamu.cz

pokračování na str. 14

studuj na
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pokračování ze str. 13

PROSINEC

LISTOPAD

VEŘEJNÉ VŠ
4. 11.

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

6. 11.

Fakulta architektury ČVUT www.fa.cvut.cz, Fakulta multimediálních komunikací UTB fmk.utb.cz

7. 11.

Open Day Masarykovy univerzity www.muni.cz, Open Day Filozofická fakulta MU www.phil.muni.cz,
Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií UNOB (další termín 3. 12.)
www.unob.cz

10. 11.

Hudební a taneční fakulta AMU www.hamu.cz

20. 11.

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

20. - 21. 11.

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

21. 11.

Technická univerzita v Liberci celouniverzitní den otevřených dveří www.tul.cz

24. 11.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR (další termín 11. 12.)
www.feec.vutbr.cz, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (Praha) www.fjfi.cvut.cz

25. 11.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK www.faf.cuni.cz

26. 11.

Matematicko-fyzikální fakulta UK www.mff.cuni.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích www.vstecb.cz

27. 11.

Fakulta chemická VUTBR www.fch.vut.cz

27. - 28. 11.

Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz

3. 12.

Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií UNOB www.unob.cz

4. 12.

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

5. 12.

Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB www.unob.cz/fvz, Fakulta zdravotnických studií UPCE
www.upce.cz/fzs, Lékařská fakulta v Hradci Králové UK www.lfhk.cuni.cz

9. 12.

Pedagogická fakulta UK www.pedf.cuni.cz

16. 12.

Matematický ústav v Opavě SLU www.math.slu.cz

17. 12.

Fyzikální ústav v Opavě SLU www.slu.cz/phys

21. 12.

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

SOUKROMÉ VŠ
1. 9.

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

2. 9.

CEVRO Institut, z.ú. (Praha, další termín 7. 10., Český Krumlov 3. 9., 8. 10.) www.cevroinstitut.cz, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termín 21. 9.) www.mup.cz, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (další termín 23. 9.)
www.ujak.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další termín 16. 9.) www.vso.cz, Vysoká škola podnikání a práva,
a.s. (další termín 16. 9.) www.vspp.cz

3. 9.

Unicorn University www.unicornuniversity.net, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (další termíny 12. 11., 10. 12.)
www.vskk.cz

9. 9.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (další termíny Praha 14. 10., 11. 11., Most/KV 10. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.)
www.vsfs.cz, NEWTON College, a.s. (Brno, Praha 8. 9.) www.newtoncollege.cz

10. 9.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (další termín 24. 9.) www.vsmvv.cz, ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (další termín MB 7. 11., Praha 3. 11.) www.savs.cz, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
(další termíny 17. 9., 15. 10., 12. 11., 9. 12.) www.vsh.cz, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
(virtuální dny otevřených dveří) www.palestra.cz

11. 9.

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

12. 9.

Vysoká škola logistiky o.p.s. (Praha, Přerov 3. 11.) www.vslg.cz

15. 9.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. (Praha, Brno 16. 9.) www.ambis.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v srpnu 2020 dohledali na stránkách škol.
V minulém roce konaly akce také AVU, FAMU, DAMU, FD, FEL, FIT, FSV, FS a MÚVS ČVUT, FRRMS a PEF MENDELU, i. den UK, FIT, FSTAV
VUTBR, FDULS ZČU. Některé soukromé školy vypisují akce i několikrát do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě.

studuj na
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Jak se připravovat
v době distanční?

15

Celosvětově bylo více než 1,2 miliardy
žáků a studentů postiženo uzavřením
škol a univerzit. Přes 800 milionů navíc
nemělo přístup k počítači, 700 milionů
postrádalo přístup k internetu. Jak jste
na tom vy?
Nemá smysl polemizovat nad tím, jak
efektivní je distanční výuka. Někomu
vyhovuje vlastní tempo, přeskakování
témat, možnost návratu k materiálům.

V jarním čísle časopisu uvádíme odkazy
na linky pomoci (str. 4, stahujte/prolistujte zdarma na www.Casopis.KamPoMaturite.cz).

Naopak u některých předmětů se při
distančním vzdělávání výsledky nelepší,
- podle studie OECD z roku 2015 v zemích se zvýšeným podílem technologií
při výuce nedošlo ke zlepšení výsledků
ve čtení ani v matematice.

Zdroje: https://bit.ly/2U6q67e, https://bit.
ly/3eI7OBc, https://bit.ly/2XtCwIx, https://
bit.ly/2UejzYh

A navíc jsou oblasti, kde to na dálku
zatím dost dobře nejde. Mimo jiné lékařské, zdravotnické, sportovní, umělecké
nebo některé technické obory.

Anketa

Otázkou je, jak se připravovat v nejisté
době, co vlastně funguje a nefunguje
v online výuce?
Pravidlo číslo jedna: komunikace.
Když něco nejde (a i když to jde) je dobré to protistraně sdělit. Co nejdříve. Než
se potíže nabalí.
Pravidlo číslo dvě: motivace, koncentrace, management. Nejste v tom sami,
vaši spolužáci také byli někde venku
a řešili totéž. Stanovit si cíle a zůstat
v kontaktu. Informovat rodinu o rozvrhu,
najít si místo a čas na učení.
Pravidlo číslo tři: improvizace. Ne vždy
jsou podmínky ideální, nemusíte všechno vědět/umět/mít. Existují technické
podpory, video tutoriály, vaši spolužáci, ba i vaše rodina. Ideální v doplnění
s pravidlem č. 1. Když všechno selže,
stále existují možnosti, kam se obrátit.

Zajímá nás, jak jste se s distanční
výukou vyrovnali vy. Napište nám
odpovědi, na jakou školu chodíte +
svoji adresu a 10 z vás získá poukázky na nákup knih nebo kredity
na stahování prací. Můžete vybrat
i více odpovědí.
1. Co je podle vás nejotravnější na distanční výuce?
a) vyrušování a podněty z okolí
b) pochopení výuky
c) zvládání termínů
d) motivace
e) jiné (popište):
2. Pokud by to situace bezpečně umožňovala, chtěli byste:
a) návrat do školy
b) pokračovat v distančním vzdělávání
c) něco mezi - občas fyzicky do školy,
občas výuka na dálku

studuj na

3. Co je na distančním vzdělávání
nejlepší?
a) víc volného času
b) mohu si přizpůsobit čas a tempo
výuky
c) nemusím vstávat tak brzy/dojíždět
4. Kterou platformu jste v minulém školním roce používali?
a) HM a Google Classroom
b) Teams
c) Skype
d) Zoom
e) FaceTime
f) WhatsApp
g) Bakaláři
h) Moodle
i) jiné, případně kombinace - které?
5. Byli jste spokojeni s fungováním?
a) ano
b) vůbec ne
c) něco mezi
6. Co dělalo největší potíže?
a) technika na vaší straně
b) technika na straně školy
c) přístup z vaší strany
d) přístup ze strany učitele
e) něco jiného (popište)
Pošlete své odpovědi na info@kampomaturite.cz do 30. 9. 2020 a zařaďte
se do slosování o poukázky v hodnotě
200, 500 a 1000 Kč na knihy z našeho
e-shopu KamPoMatutrite.cz a kredity
na stahování prací na www.Seminarky.
cz. Podrobné informace a pravidla najdete na našem webu.
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Maturitní rok:
Co ohlídat poslední rok na střední
Do jara času dost. Ale i tak nezaškodí si připravit plán a hlídat termíny.
Podzim

• Zahájení přípravných kurzů
k přijímacím zkouškám (říjen)
• Uzávěrka přihlášek velké části
uměleckých oborů VŠ (listopad)
• Termín podání přihlášek ke státní
maturitě (1. 12.)
• Navštivte vzdělávací veletrhy
(Educa Myjob Liberec 15. - 17. 10.,
Student a job Ostrava 4. - 5. 12.)
• První termín NSZ Scio (12. 12.)

Zima

• Výběr VŠ — ještě nemáte vybráno?
Stáhněte si naše e-booky, podívejte
se na infografiku k výběru VŠ (přečtete si v lednovém čísle), zapátrejte
na www.VysokeSkoly.com

• Dny otevřených dveří na velké části
VŠ (prosinec, leden, únor)
• uzávěrka přihlášek části veřejných
VŠ (konec února, březen)

Jaro

• Předání seznamu literárních děl
k maturitě (31. 3.)
• Písemné práce státní maturity
(duben), profilová část maturity
(duben — červen), společná část
maturity (květen — červen)
• Uzávěrka přihlášek velké části VOŠ
(květen)
• Přijímací zkoušky VŠ (květen, červen)
• Podání přihlášky k opravné maturitní zkoušce

Kde seženete informace:
• VŠ — náplně oborů, přijímacích
zkoušek, termíny:
www.VysokeSkoly.com
• Maturita, e-booky, testy z minulých
let, jak na nejžádanější obory:
www.KamPoMaturite.cz

Učebnice k maturitě
a přijímacím zkouškám:
www.KamPoMaturite.cz

Podklady pro maturitní otázky
a čtenářské deníky:
www.Seminarky.cz
a www.Ctenarsky-denik.cz

Vyberte VŠ
napoprvé
• Porovnejte šance na přijetí
• Kalendáře přihlášek, přijímaček
• Přijímací řízení a další informace

• Vydělejte
• Stahujte
27 000 prací, 9 000 zdarma
Platba kartou nebo mobilem,
výhodné stahování za kredity,
24 hodin denně

• Vkládejte
Maturitní otázky, čtenářské deníky
Slohové práce, referáty
Seminárky, výpisky
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Kredity za registraci, stahování
vložených prací, like na Facebooku,
vložení práce zdarma nebo přihlášení
do redakce. Použijete je na stahování dalších prací nebo je proplácíme
na účet.
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„ Přijímačky
z matematiky
nejsou tak obtížné,
jak se říká “

VŠE:

Michaela Šmakalová
studentka bakalářského studia
na Vysoké škole ekonomické v Praze

Proč jste si vybrala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) a Fakultu financí a účetnictví (FFÚ)?

Také bylo příjemné, že už jsem tu pár lidí
znala. Ze střední školy nás na VŠE šlo
asi šest, i když každý na jiný program.

Původně jsem plánovala jít na Matfyz
(Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy), kam jsem byla přijata bez
přijímacích zkoušek, ale přeci jen jsem
nechtěla studovat matematiku jako takovou, a tak jsem se rozhodla pro jinou
práci s čísly, a to právě na Fakultě financí
a účetnictví VŠE.

Bylo něco, co vás v prváku na VŠE překvapilo?

Jak jste se o VŠE či FFÚ dozvěděla?
Myslím, že o VŠE jsem se dozvěděla
od učitelky matematiky. Její dcera chodí
také na VŠE. Občas nám řekla nějaké
zkušenosti a informace.
Jak jste se připravovala na přijímací
zkoušky? Proběhla nějaká extra příprava?
Na přijímací zkoušky jsem se připravovala asi týden dopředu. Propočítala
jsem si nějaké testy z minulých let, které
mi nepřišly nějak zvláště těžké.
Jaký pro vás byl přechod ze střední školy
na vysokou? Zorientovala jste se rychle? Šli s vámi ze střední na VŠE i nějací
spolužáci?
Osobně nemám moc ráda změny,
takže jsem se přechodu trochu bála.
Nepocházím z Prahy, a tak změna školy
znamenala i změnu bydlení. Nicméně na
začátek semestru jsem se těšila, a nakonec jsem všechno bez problémů zvládla.

Hodně lidí si ze začátku nemohlo zvyknout na prodloužené vyučovací bloky po
hodině a půl. Osobně mi to problém nedělalo, i na gymnáziu jsme měli touto formou semináře. Asi nejvíc mě překvapila
anonymita. Nemáte žádnou svojí pevnou
třídu, ani kruhy, jako je to obvyklé na některých jiných vysokých školách. Často
potkáváte nové lidi. Osobně doporučuji si
najít na každém cvičení alespoň jednoho
člověka, se kterým tam budete chodit.
Určitě to pak bude o něco veselejší.
Jaká přednáška vás nejvíc bavila a proč?
Zatím mě asi nejvíce bavila přednáška
z ekonomie. Byla to sice náročná přednáška, učí se tři hodiny v kuse, ale byla
velice poutavá a poučná, obzvlášť pro
člověka z gymnázia, který o této problematice prakticky nic neví.
Čím byste se chtěla v budoucnu živit?
Chtěla bych být auditorkou. Tento cíl
jsem si stanovila, když jsem se pro FFÚ
rozhodla, a doufám, že mi to vyjde.
Setkala jste se před nástupem na VŠE
s nějakým mýtem o škole, který se po
nástupu na VŠE nepotvrdil?
Asi největším mýtem, se kterým jsem
se před nástupem do školy setkala, byly
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velice obtížné přijímací zkoušky z matematiky. To se vůbec nepotvrdilo. Přijímací zkoušky byly ve výsledku podle mého
názoru lehké. Stačilo si jen napočítat
testy z minulých let. Jestli chcete mít
jistotu, že se vám to opravdu podaří, a nejste zrovna matematický nadšenec, tak
určitě doporučuji přijímačky nanečisto.
Kde v Praze bydlíte? Pokud na koleji
nebo v privátním bytě, jak složité bylo
kolej/byt získat?
Momentálně bydlím na koleji VŠE na
Jižním Městě. S jejím sháněním žádný
problém nebyl. Stačilo si akorát pohlídat
všechny náležitosti, které člověk musí
udělat: termín podání přihlášky, termín
platby apod.
Co byste doporučila středoškolákům,
kteří jsou před rozhodnutím, na jakou
vysokou školu podat přihlášku, a váhají?
Podle čeho by se měli rozhodnout, podle
čeho jste se rozhodovala vy?
Myslím, že je opravdu důležité udělat si nějaký průzkum. Kouknout se, co
všechno za obory vysoké školy nabízejí
a co by mi tak mohlo vyhovovat. Nakonec totiž zjistíte, že např. VŠE nevyučuje
jen ekonomické předměty, jako jsou finance a účetnictví, ale také mezinárodní
obchod, cestovní ruch, informatiku, management, logistiku a mnoho dalších.
Já jsem si udělala průzkum, jela na den
otevřených dveří, zeptala se na všechno,
co jsem chtěla vědět, a pak se rozhodla.
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Podstatné je to, co umíte,
říká rektor VŠCHT Praha
Zorientovat se v záplavě vysokých škol nebývá pro maturanty právě snadné. Existuje však jedna jistota, která jim déle
než 65 let nabízí to podstatné – poctivé studium na veřejné
vysoké škole, semknutou studentskou komunitu a řadu kariérních možností. Absolventi z VŠCHT Praha jsou v komerční
sféře oceňováni pro hluboké znalosti, inženýrské myšlení
a rychlou schopnost adaptace. „Studium u nás je celkem
náročné, ale logickou odměnou pro studenty je šance dělat
smysluplnou práci v různých oborech za velmi dobré peníze,“
říká rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
profesor Pavel Matějka.
V čem je studium na VŠCHT Praha jiné než na jiných vysokých školách?
Klademe velký důraz na praxi a laboratorní výuku, což si
může každý uchazeč ověřit ve studijních plánech. V individuální podpoře při vzdělávání a přirozeném zapojení studentů
do výzkumu jsme podle prestižního mezinárodního žebříčku
QS 40. na světě, to žádná jiná univerzita v ČR nabídnout nemůže. Máme špičkově vybavené laboratoře, do kterých jsme
v posledních letech investovali téměř miliardu korun. Většinu znalostí si studenti v průběhu studií i zažijí. Nejen proto
etablovaní vědci vychvalují naše absolventy jakožto členy
svých týmů. Ve vyšších stupních studia si pak zakládáme
na osobním přístupu školitele a dalšího využití závěrečných
prací v praxi – diplomové práce bývají zpracovávané ve spolupráci s domácími, ale i nadnárodními firmami typu Zentiva,
Unipetrol, Škoda Auto nebo třeba Plzeňský Prazdroj.
Lze na Vaší škole studovat pouze chemické studijní programy,
nebo nabízíte i jiné?
V tom je schovaná taková hříčka. Není téměř nic, v čem by
nebyla aspoň trocha chemie. Od potravin přes strojírenství,
životní prostředí až po lidské tělo. Naše programy se rozpínají
od těch tradičních, jako je analytická chemie, technologie
potravin či syntéza a výroba léčiv přes ochranu prostředí,
biochemii a genetiku až třeba po forenzní analýzu, bioinformatiku nebo restaurátorství. Nově jsme také akreditovali
bakalářské a magisterské programy zaměřené na ekonomi-
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ku a management, u nichž
stejně jako u ostatních programů nepůjdeme cestou
masovosti, ale budeme klást
důraz na kontakt studenta
s učitelem, rychlé a intenzivní
zapojení studentů do spolupráce s privátním sektorem
i do výzkumné činnosti.
Hovořil jste o tom, že studium na VŠCHT je poměrně náročné.
Nebojíte se, že tím některé potenciální studenty odradíte?
Pevně věřím, že nikoliv. Studium na univerzitě je přece
základní a rozhodující investice, kterou v životě děláte. Nejde
o investici ve smyslu financí, ale času a odhodlání, což má
každý člověk ve své moci. Ano, nabídka škol je dnes široká
a můžete někde získat titul s minimem úsilí. Ale diplom z  podprůměrné univerzity nemá u zaměstnavatelů žádnou váhu,
podstatné je, co skutečně umíte, a to zkrátka nějaké úsilí vyžaduje. Nicméně nemám pocit, že by byli studenti na VŠCHT
o něco ochuzeni – máme desítky aktivních studentský spolků,
úspěšné vrcholové sportovce, školní orchestr, sbor a v našem
klubu Carbon bývá po večerech celkem nabito (směje se).
Faktem je, že o semknuté studentské komunitě na VŠCHT se
poslední dobou vyprávějí legendy…
Vedení školy v posledních letech studentské akce a spolky výrazně podporuje. K vysoké škole prostě patří kromě
vzdělání i zábava a čím víc dobrých a zajímavých akcích, tím
pro studenty, ale i pedagogy lépe. Významný efekt podpory
komunity studentů vidíme také v tom, že když se někomu
ve studiu nedaří, ostatní ho zcela přirozeně podrží. Buď mu
poradí sami, nebo ho seznámí s tzv. tutory, což jsou starší
studenti, kteří v případě zájmu těm mladším pomůžou s učením, kariérní rozvahou nebo klidně s orientací v Praze. Tutoři
se koneckonců účastní také našich dnů otevřených dveří.
Když jsme u dnů otevřených dveří – nebojíte se, že se kvůli
pandemii nového koronaviru nebudou moci uskutečnit?
To by mě samozřejmě moc mrzelo, pro uchazeče by to byla
velká škoda. Uvědomuji si, že jsou vystaveni marketingovému
tlaku spousty vysokých škol, a proto je nejlepším řešením
na univerzitu zajít a přesvědčit se sám. My chceme zájemcům
vyjít vstříc, a proto jsme kromě tradičních dnů otevřených
dveří připravili také individuální dny otevřených dveří, které
jsou pro ně k dispozici každý den od září do června a během
nichž mohou na vlastní kůži zažít běžný den studenta VŠCHT.
V doprovodu studenta programu, o který mají zájem, uvidí
přednášku, zajdou do laboratoří, na oběd do menzy, navštíví
vědeckou knihovnu, proberou všechno, co je zajímá. Je to
připraveno pro jednotlivce i pro skupinky do pěti lidí, takže by
na realizaci neměl mít nový koronavirus žádný vliv.
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Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu
Podívejte se na přehled akcí, které veřejné
vysoké školy chystají pro uchazeče — najdete je
na str. 13.

ČZU Fakulta lesnická a dřevařská
Další informace najdete na straně 20.
v +420 224 381 111 O www.fld.czu.cz

Logo
školy

ČZU Provozně ekonomická fakulta
Další informace najdete na straně 20.
v +420 224 382 360 O www.pef.czu.cz

ČZU Technická fakulta
Další informace najdete na straně 21.
v +420 224 384 216 O www.tf.czu.cz

Logo
školy

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Další informace najdete na straně 25.
v +420 389 032 191 O www.jcu.cz

Logo
školy

ČVUT Masarykův ústav vyšších studií
Další informace najdete na straně 23.
v +420 224 353 169 O www.muvs.cvut.cz

MU Lékařská fakulta
Další informace najdete na straně 27.
v +420 549 491 111 O www.med.muni.cz

TUL Ekonomická fakulta
Další informace najdete na straně 32.
v +420 485 352 388 O www.ef.tul.cz

Univerzita Hradec Králové
Další informace najdete na straně 33.
v +420 493 332 508 O www.uhk.cz

VFU Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další informace najdete na straně 36.
v +420 541 562 796 O www.fvhe.vfu.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Další informace najdete na straně 2 a 17.
v +420 224 095 111 O www.vse.cz

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 43.
v +420 387 842 108 O www.vstecb.cz

studuj na
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Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze je moderní fakulta, která poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání. Prostředí univerzitního kampusu s sebou přináší řadu výhod v podobě kolejí,
menzy, velkého sportovního areálu a veškeré občanské vybavenosti. Studijní programy jsou
orientované na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku,
konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího.
a Kamýcká 129
		 165 21 Praha 6 - Suchdol
v +420 221 506 707
a infoprihlasky@fld.czu.cz
O www.fld.czu.cz
X fld.czu.cz
[ lesarna

Sledujte nás:

Akreditované bakalářské studijní programy
• Lesnictví, specializace Ochrana
a pěstování lesních ekosystémů
• Lesnictví, specializace Ekonomika
a řízení lesního hospodářství
• Dřevařství, specializace Podnikání
ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu
• Dřevařství, specializace Zpracování dřeva
• Provoz a řízení myslivosti
• Konzervace přírodnin a taxidermie
• Systémová arboristika
• Forestry, specializace Forest Ecosystems
Protection and Silviculture

Akreditované magisterské
studijní programy
• Lesní inženýrství
• Dřevařské inženýrství
• Dřevěné konstrukce a stavby
na bázi dřeva
• Forestry, Water and Landscape
management
• Tropical Forestry and Agroforestry

Termíny dnů otevřených dveří a podmínky
příjímacího řízení najdete na našem webu
www.fld.czu.cz
Termín podávání přihlášek: do 31. 3. 2021

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání v prostředí
jedinečného univerzitního kampusu. Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, včetně možnosti studovat vybrané programy i v angličtině.
Studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský
(4 roky). Fakulta rovněž spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami a studentům se tak otevírá
možnost účasti na zahraničních studijních pobytech a stážích na těchto partnerských univerzitách.

a Kamýcká 129
		 165 21 Praha 6 - Suchdol
v +420 224 382 360
		 studijní oddělení
		 Mgr. Ivana Berníková
a bernikova@pef.czu.cz
O www.pef.czu.cz
X pef.czu.cz

Univerzita nabízí studentům také skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a studovny a široké
možnosti mimoškolních a volnočasových aktivit. Univerzitní kampus disponuje i vlastním sportovním
areálem a ubytovacími kapacitami, na kolejích může být ubytováno až 2 490 studentů.
Bakalářské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové
inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Inovativní podnikání,
Economics and Management, Informatics, Business Administration
Magisterské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové
inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení,
Economics and Management, Informatics, European Agrarian Diplomacy, Business Administration,
Světová ekonomika
Doktorské studium: Podniková a odvětvová ekonomika,
Management, Regionální a sociální rozvoj, Informační
management, Systémové inženýrství a informatika, Sector
Economics and Economics of Enterprise, Management,
Regional and Social Development, Information Management, Systems Engineering and Informatics
Přihlášky se zasílají do 31. 3. 2021
Dny otevřených dveří: 20. 11. 2020 a 22. 1 - 23. 1. 2021
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Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

a Kamýcká 129
		 165 00 Praha - Suchdol
v +420 224 384 668
a info@af.czu.cz
O www.af.czu.cz
X af.czu.cz
[ af.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze je moderní fakulta, která poskytuje vysokoškolské
vzdělání ve všech 3 stupních studia – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (4 roky). Výukové
prostory a vědecké laboratoře se nacházejí v rozlehlém univerzitním parku spolu s velkým sportovním areálem, kolejemi,
menzou a veškerou občanskou vybaveností. Studijní programy jsou orientované na přírodní zdroje, ochranu půdy, využití
odpadů, biologii a zdraví zvířat, udržitelné zemědělství, technologii a produkci plodin, hospodaření v krajině, biodiverzitu,
rostlinolékařství, biotechnologii, kvalitu a bezpečnost potravin, alternativní zdroje. Fakulta nabízí studentům široké spektrum
vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, včetně možnosti studovat vybrané programy i v angličtině.
Rovněž spolupracuje s mnoha zahraničními vysokými školami a studentům se tak otevírá možnost účasti na zahraničních
studijních pobytech a stážích v rámci Erasmus+.
AKREDITOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (AKVAB), Chov hospodářských zvířat (ANIMAB), Chov zájmových zvířat (PETIB), Krajinářská architektura (ARCHIB), Kvalita potravin a zpracování
zemědělských produktů (QUALIB), Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů (LANDAB), Kynologie (KYNOB), Pěstování
rostlin (PLANTAB), Rostlinná produkce (FYTOB), Výživa a potraviny (NUTRIB), Zahradnictví (HORTIB), Zemědělství a rozvoj
venkova (AGRIB), Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty (REHAB), Agriculture and Food (AGRIFOB), Sustainable
Use of Natural Resources (SUNRB)
AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (AKVAM), Biotechnologie
(REPROM), Hodnocení a ochrana půdy (PEDOM), Chov hospodářských zvířat (ANIMAM), Krajinářská architektura (ARCHIM), Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů (QUALIM), Ochrana a využívání přírodních zdrojů (NAREM),
Pěstování rostlin (FYTOM), Rostlinolékařství (SANIM), Technologie odpadů (WASTEM), Výživa a potraviny (NUTRIM),
Výživa zvířat (FEEDEM), Zahradnictví (HORTIM), Zájmové chovy zvířat (PETIM), Zemědělství a rozvoj venkova (AGRIM),
Natural Resources and Environment (ENVIM), Natural Resources Management and Ecological Engineering (NARMEEM),
Sustainable Agriculture and Food Security (AGRIFOM)
Dny otevřených dveří: 20. 11. 2020, 22. - 23. 1. 2021 Termín podávání přihlášek: do 31. 3. 2021
Sledujte nás: agroden.cz, fb.com/af.czu.cz/, instagram.com/af.czu.cz/

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

a
		
O
		
X

Kamýcká 129
165 00 Praha 6 - Suchdol
www.ftz.czu.cz
studuj.czu.cz
ftz.czu.cz

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

Dvouleté magisterské programy
(vyučovány v AJ):
• International Development
and Agricultural Economics
• Agri-food Systems and Rural
Development
• Tropical Crop Management and Ecology
• Tropical Forestry and Agroforestry
• Wildlife and Livestock Production,
Management and Conservation
• Tropical Farming Systems

Studentům nabízíme zapojení do rozvojových i výzkumných projektů v ČR i zahraničí.
Dny otevřených dveří: 20. 11. 2020, 22. - 23. 1. 2021
Termín podávání přihlášek: do 31. 3. 2021
Další informace: www.ftz.czu.cz, facebook.com/ftz.czu.cz

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

a Kamýcká 129
		 165 21 Praha 6 - Suchdol
v +420 224 384 216
		 +420 224 383 218
a jiroutkoval@tf.czu.cz
O www.tf.czu.cz

•
•
•
•
•
•
•
•

Zemědělská technika
Silniční a městská automobilová doprava
Technika a technologie zpracování odpadů
Technologická zařízení staveb
Obchod a podnikání s technikou
Informační a řídicí technika v APK
Inženýrství údržby
Technology and Environmental Engineering
(vyučovaný v AJ)
• Agricultural Engineering (vyučovaný v AJ)
Dny otevřených dveří: 20. 11. 2020, 22. a 23. 1. 2021.
Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat od 20. 11. 2020 do 31. 3. 2021 na http://prijimacky.czu.cz
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz

studuj na
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Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
NABÍZÍ PRO ROK 2021/2022 STUDIUM V TĚCHTO STUDIJNÍCH PROGRAMECH:
(P=prezenční forma, K=kombinovaná forma studia):

a Kamýcká 1176
		 165 21 Praha 6 - Suchdol
v +420 224 383 765,
a berankovar@fzp.czu.cz
O www.fzp.czu.cz
X fzp.czu.cz

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY
• Aplikovaná ekologie (P, K)
• Geografické informační systémy
a dálkový průzkum Země v životním
prostředí (P)
• Vodní hospodářství (P)
• Územní plánování (P)
• Územní technická a správní služba
v životním prostředí (P, K – kombinované
studium v Praze a konzultačních střediscích Litvínov, Karlovy Vary)
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY V AJ
• Geographic Information Systems and Remote Sensing in Environmental Sciences,
Environmental Engineering, Environmental Data Science

MAGISTERSKÉ PROGRAMY V ČJ:
• Aplikovaná ekologie (P)
• Environmentální modelování (P)
• Krajinné a pozemkové úpravy (P)
• Krajinné inženýrství (P)
• Voda v krajině (P)
• Ochrana přírody (P, K)
• Regionální a environmentální správa
(P, K)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY
V AJ:
• Environmental Modelling
• Nature Conservation
• Landscape Planning
• Environmental Geosciences
• Land and Water Management

Přihlášky: pouze elektronicky na adrese: http://is.czu.cz/prihlaska do 31. 3. 2021.
Dny otevřených dveří: 20. 11. 2020 a 22. - 23. 1. 2021.
Do většiny bakalářských studijních programů přijímáme bez přijímacích zkoušek.
inzerát_06_2020-KAMPOMATURITE_01.pdf 1 10.06.2020 15:19:36
Podmínky přijímacího řízení na www.fzp.czu.cz

STROJAŘINU,

která pomáhá
a hýbe světem,
můžeš studovat
u nás!
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1× Bc. program
13× Ing. program
1× PhD. program
Strojarna.cz
cvutfs
www.fs.cvut.cz

studuj na
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ZAŽIJ
STAVÁRNU
ONLINE
Postav si svoji budoucnost
a poznej všechny možnosti studia
na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
STAVEBNICTVÍ / ARCHITEKTURA
GEODÉZIE / KARTOGRAFIE
https://stavarna.online



WWW.FSV.CVUT.CZ

ST U D UJ BYZ NYS
I C E ! ce
NA T E C H N
Ideální kombina
Bakalářský studijní program Ekonomika

a management,

který můžeš studovat i v angličtině

pod názvem Economics

and Management,

ti otevře svět byznysu.

Vynikající podmínky, vysoké nároky a skvělé uplatnění v praxi,
to jsou hodnoty, na nichž je Masarykův ústav vyšších studií postaven.
Přesvědč se i ty!

Najdeš nás v nejklidnější části dejvického kampusu ČVUT v Praze
a termíny podzimních dnů otevřených dveří zveřejníme v září.
Těšíme se na tebe!
WWW.MUVS.CVUT.CZ / Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 Dejvice /

224 353 164

info@muvs.cvut.cz

studuj na

ČVUT Masarykáč
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FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE
PROPOJÍME TĚ SE SVĚTEM INFORMATIKY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
�

titul

bakalář (Bc.)

�

standardní doba studia

3 roky

book

studovat u nás můžeš

10 specializací

PROČ JÍT NA FIT?

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
LISTOPAD 2020
LEDEN 2021

m
m
m
m
m
m
m
m
m

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

FA

WWW.FIT.CVUT.CZ

EDUCA BUDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V PÁTEK 6. LISTOPADU 2020

Fakulta architektury ČVUT v Praze
fa.cvut.cz
@fa_ctu
www.fa.cvut.cz

studuj na

Veřejné vysoké školy
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Moderní aplikace přírodních věd
• Kvantové technologie
• Matematické
modelování
• Radiační ochrana
• Elementární částice
a urychlovače

a Břehová 7
		 115 19 Praha 1
v +420 224 358 284
a studium@fjfi.cvut.cz
O www.fjfi.cvut.cz
		 www.jaderka.cz
X Jaderka

• Informatika
a software
• Kvantová fyzika
• L asery
• Jaderná fyzika
• Nanotechnologie

• Teoretická fyzika
• Radiofarmaka
• Elektronika
• Jaderná chemie
• Aplikovaná statistika
• Matematika

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým mezioborovým
přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů. Absolventi fakulty odcházejí
do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní nabídky.
Díky spolupráci s více než 140 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně malému
počtu studentů garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech a možnost vycestovat
do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně‑společenských a vědeckých akcí. Pořádáme plesy,
Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe zvládat náročné
studium.
Přihlášky: do 30. 4. 2021 – prihlaska.cvut.cz

Stáhněte si e-booky zdarma
•
•
•
•

• Optoelektronika
• Reaktory a energetika
• Termojaderná fúze
• Radiologie

Lékařské fakulty
Psychologie
Policejní akademie ČR a další
inzerát_KamPoMaturitě_FINAL_text_obrysy.pdf 1 29.07.2020 10:54:27
Stahujte zdarma na www.KamPoMaturite.cz/e-booky
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www.jcu.cz.

studuj na
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Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální,
informatické a matematické obory. Součástí nabídky studijních oborů je také víceoborové studium
učitelství pro SŠ.

a Branišovská 1760
		 370 05 České Budějovice
v +420 387 776 201
a sekret-fpr@prf.jcu.cz
O www.prf.jcu.cz

Na Přírodovědecké fakultě JU lze v akademickém roce 2020/2021 studovat následující obory:
V bakalářském stupni: Lze studovat tyto obory: Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská
laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, obory vzdělávání
budoucích středoškolských učitelů.
Magisterský stupeň studia: Nabízí řadu biologických oborů a specializací na katedrách Botaniky,
Biologie ekosystémů, Experimentální biologie rostlin, Molekulární biologie a genetiky, Medicínské
biologie, Parazitologie, Zoologie a nebiologických oborů na ústavech Chemie, Fyziky, Aplikované
informatiky a Matematiky.
Studium učitelství pro střední školy: V současné době je na středních školách vysoká poptávka
po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta
nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy.
Na PřF tyto bakalářské studijní programy mají přívlastek „se zaměřením na vzdělávání pro střední
školy“, v navazujícím magisterském studiu potom Učitelství pro střední školy.
Zájemci o studium učitelství mohou vybírat z oborů Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika.
Stipendium pro talentované studenty: PřF JU již tradičně vypisuje stipendia pro talentované nastupující
studenty. O stipendium se mohou zájemci ucházet na základě své účasti a dobrých výsledků v odborných
soutěžích (např. Biologická olympiáda, SOČ). Kromě osobního stipendia budou součástí tohoto ocenění
také finanční prostředky, které může student v případě zájmu využít na zahájení vlastní výzkumné
činnosti na některé z kateder či ústavů PřF JU.
Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět
na webových stránkách fakulty.
www.prf.jcu.cz

Připravte se na medicínuj
s balíčkem učebnic
Biologie 2050 otázek

Studujte u nás!
Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující
s významnými zahraničními partnery. Studentům se zájmem
o ryby a jejich chov, o vodu, její šetrné využívání a o ochranu
vodních ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělávání
v prezenční (p) i kombinované (k) formě.

Biologie člověka

Bakalářské studium (Bc.)
Rybářství - tříleté p/k
Ochrana vod - tříleté p/k

Genetika

Navazující magisterské studium (Ing.)
Rybářství a ochrana vod - dvouleté p/k

Somatologie

Doktorská studia (Ph.D.)
Rybářství - čtyřleté p/k
Ochrana vodních ekosystémů - čtyřleté p/k

Modelové otázky na LF MU
Objednávejte na:

Kromě kvalitního vzdělání studentům poskytujeme:
- velkorysá stipendia,
- možnost placené práce v laboratořích i v terénu,
- možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

Den otevřených dveří: 22. leden 2021
Termín pro příjem přihlášek: 31. březen 2021

www.frov.jcu.cz

studuj na

Nabídka studijních programů
pro akademický rok
2020/2021
Magisterské programy

Bakalářské programy

– Všeobecné lékařství (MUDr.)
– Zubní lékařství (MDDr.)
– Bioanalytická laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví – Embryolog (Mgr.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Přijímací zkoušky: 15.–16. 6. 2021
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

Navazující magisterské
programy
–
–
–
–

Fyzioterapie
Intenzivní péče
Nutriční specialista
Optometrie

Přijímací zkoušky:
Podání e-přihlášky:

Dentální hygiena
Fyzioterapie
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Nutriční terapie
Optika a optometrie
Ortoptika
Porodní asistentka
Radiologická asistence
Všeobecná sestra
Zdravotnické záchranařství

Přijímací zkoušky: 24. 6. 2021
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

24. 6. 2021
1. 1. 2021 – 30. 4. 2021

Simulační centrum
SIMU
SIMU je nejmodernějším simulačním
centrem pro výuku studentů lékařských
studijních programů ve střední Evropě.
Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice.
Na střeše má heliport, v nemocničním patře
operační sály, jednotky intenzivní péče,
zdravotnickou techniku a simulátory. O tom
ale SIMU není.
SIMU je především o možnostech.
Jen v SIMU si můžete vyzkoušet a zažít
všechny lékařské postupy na vlastní kůži.

den otevřených dveří
16.ledna 2021
20.ledna 2021

studuj na

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5, 625 00 Brno
prihlaska@med.muni.cz
studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz/uchazeci
www.med.muni.cz/simu

MUNI
PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

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

JASNÁ PROFILACE STUDENTA
NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

•

Přehledná nabídka programů včetně učitelství
pro střední školy.

•

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

•

Zájemci dostanou pohodlnější možnost studovat
na dvou fakultách MU současně.

•

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

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

20

BAKALÁŘSKÝCH
STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ

Na základě průzkumů trhu práce velice dobře víme,
co zaměstnavatelé od našich absolventů potřebují.
A podle toho je naše studijní nabídka koncipovaná. Věříme, že si z ní vyberete na sci.muni.cz/
pro-uchazece/bakalarske-studium.

EXCELENTNÍ PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ PRO PRAXI

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Dny otevřených dveří
v sobotu 23. 1. a v úterý 26. 1. 2021.
Bližší informace na www.sci.muni.cz

studuj na

@sci.muni.cz

sci_muni
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Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Den otevřených dveří: 2. 2. 2021
Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2021
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Prezenční studium: Dentální hygiena / Všeobecná sestra / Speciální pedagogika / Porodní asistence / Sociální patologie a prevence / Edukační péče
o seniory
a Bezručovo nám. 885/14
		 746 01 Opava
v +420 553 684 121
a studium@fvp.slu.cz
O www.fvp.slu.cz

Kombinované studium: Všeobecná sestra / Speciální pedagogika / Sociální
patologie a prevence / Edukační péče o seniory
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Prezenční i kombinované studium: Veřejná správa a sociální politika

studuj na
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Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

a Zemědělská 1
		 613 00 Brno
v +420 545 133 008
a agro@mendelu.cz
O www.af. mendelu.cz

BUDOUCNOST PŘINÁŠÍ VÝZVY… POJĎTE S NÁMI Z(MĚNIT) SVĚT
Tradiční i nové studijní programy a obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční
sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (špičkové laboratoře, skleníky,
fytotrony, vlastní pivovar a potravinářské poloprovozy, zkušebna vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty).
PROGRAMY (a specializace) BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.) – 3 roky studia:
Agroekologie (sp. Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému) / Aplikovaná technika (sp. Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské
stavby a technologická zařízení) / Fytotechnika (sp. Fytotechnika, Rostlinolékařství) / Molekulární biologie
a biotechnologie / Profesní zemědělství / Technologie potravin / Zemědělské inženýrství (sp. Agrobyznys,
Zemědělské inženýrství (+K)) / Zootechnika (sp. Zootechnika, Rybářství)
PROGRAMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (Ing.) – 2 roky studia:
Agroekologie / Fytotechnika / Krmivářství / Molekulární biologie a biotechnologie / Odpadové hospodářství
/ Potravinářství a výživa člověka / Profesní zemědělství / Provoz techniky / Rostlinolékařství / Rybářství
a hydrobiologie / Technické znalectví a oceňování / Zemědělské inženýrství / Zootechnika / General Agriculture (AJ)
Vysvětlení zkratek v závorce: +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce
Úspěšní studenti navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu a získat
titul Ph.D.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 8. 1., 22. 1. a 5. 2. 2021 vždy v 10 hod. v budově Q, posluchárně Q 01
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2021 (http://prihlaska.mendelu.cz)

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

a Valtická 337
		 691 44 Lednice
v +420 519 367 225
a info@zf.mendelu.cz
O www.zf. mendelu.cz
X zahradnicka.fakulta.
		 MENDELU

Bakalářské studium (Bc.):

Navazující magisterské studium (Ing.)

SP ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
• S Zahradnictví (p+k)
• S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
• S Zpracovatelské technologie a kvalita
potravin (p+k)

SP ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ
• S Zahradnictví (p+k)
• S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
• Zpracovatelské technologie a kvalita
potravin (p+k)

SP FLORISTICKÁ TVORBA (bez S)

SP ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ
ARCHITEKTURA (bez S, p)

SP REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ
• S Správa zeleně (k)
• S Zahradní a krajinářské realizace (p)
SP KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (bez S, p)

SP REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ (bez S, p)

Vysvětlení zkratek:
SP – studijní program, S – specializace, p – prezenční forma, k– kombinovaná forma
Dny otevřených dveří: 20. ledna 2021 a 17. února 2021
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2021 (Bc.) a do 21. května 2021 (Ing.)

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a Pasteurova 3334/7
		 400 96 Ústí nad Labem
v +420 475 285 514
m +420 475 285 566
a kontakt.fsi@ujep.cz
O www.fsi.ujep.cz
X fsiujep

Fakulta strojního inženýrství připravuje technické pracovníky v bakalářských a navazujících
magisterských programech a odborníky-specialisty v doktorském programu. Je zde možnost
denního i kombinovaného studia. Fakulta rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na průmyslovou sféru a podporuje tak snahu
garantovat technické vzdělání v Ústeckém kraji.
Bakalářský studijní program:
• Řízení výroby
• Materiály a technologie
v dopravě
• Energetika
• Materiálové vědy
• Konstrukce strojů a zařízení

Navazující studijní program:
• Produktové inženýrství
• Materiály a technologie
v dopravě
• Energetika
• Materiálové vědy

Přijímací řízení pro I. kolo bude probíhat
v období od února do konce dubna 2021.
Více informací naleznete na www.fsi.ujep.cz.

studuj na
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• Strojírenská technologie
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Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem
v +420 475 284 111
a Vera.Janeckova@ujep.cz
O studujfzp.ujep.cz
X fzp.ujep

PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

PROGRAMY MAGISTERSKÉHO STUDIA

• Ochrana životního prostředí (Bc., 3
roky)

• Technologie pro ochranu životního
prostředí (Ing., 2 roky)

• Aplikovaná geoinformatika (Bc., 3
roky)

• Analytická chemie ŽP a toxikologie
(Mgr., 2 roky)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 27. 1. 2021
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: 30. 3. 2021
Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.studujFZP.ujep.cz

studuj na
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sociální pracovník
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univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2021
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2021

Fyzika

Informatika

Matematika

Učitelství

Bakalářský program (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské programy (Bc.)

Fyzika

Informatika

Obecná matematika

Kombinace programů se zaměřením

Matematika pro informační

na vzdělávání

Obecná informatika
Navazující magisterské programy (Mgr.)

Databáze a web

Astronomie a astrofyzika

Umělá inteligence

Finanční matematika

Matematika

Biofyzika a chemická fyzika

Počítačová grafika, vidění

Matematické modelování

Informatika

Částicová a jaderná fyzika

a vývoj her

Fyzika atmosféry, meteorologie

Programování a vývoj software

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Matematika – Geografie (na PřF UK)*

Systémové programování

Finanční a pojistná matematika

Matematika – Tělesná výchova a sport

a klimatologie
Fyzika kondenzovaných soustav

Bioinformatika (na PřF UK)*

Matematická analýza

(na FTVS UK)*

Matematické modelování ve fyzice

Fyzika povrchů a plazmatu

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Geofyzika a fyzika planet

Informatika – Diskrétní modely

Matematické a počítačové modelování

a algoritmy
Informatika – Jazykové technologie

Optika a optoelektronika
Teoretická fyzika

Fyzika

Deskriptivní geometrie

a materiálů

ve fyzice

technologie

a počítačová lingvistika
Informatika – Softwarové a datové
inženýrství

a technice

Učitelství fyziky pro střední školy

Matematika pro informační

Učitelství matematiky

technologie

pro střední školy

Numerická a výpočtová matematika

Učitelství informatiky pro střední školy

Pravděpodobnost, matematická

Učitelství deskriptivní geometrie

statistika a ekonometrie

Informatika – Softwarové systémy
Informatika – Teoretická informatika
Informatika – Umělá inteligence
Informatika – Vizuální výpočty a vývoj
počítačových her
Bioinformatika (na PřF UK)*

R mff.cuni.cz R matfyz.cz

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Matematické struktury

R facebook.com/MFFUK

* Ke studiu v programech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK
na zajištění tohoto programu spolupracuje. Podrobné informace včetně termínů podání přihlášek naleznete na webu příslušné fakulty. V ostatních případech se zájemci o studium přihlašují přímo na MFF UK.

studuj na
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„Zajímají mě příběhy lidí.“
„Baví mě výzvy.“
„Umím se na věci dívat z různých
úhlů pohledů.“

CHCI STUDOVAT

ADIKTOLOGII.

info.adiktologie@lf1.cuni.cz
www.lf1.cuni.cz/adiktologie
www.facebook.com/studium.
adiktologie/

Adiktologie propojuje zdravotnické, sociální
a psychoterapeutické dimenze.
Adiktolog je zdravotnický pracovník.
Studium adiktologie se zabývá prevencí, léčbou
a snižováním škod v oblasti užívání návykových
látek a závislostního chování.

CHCETE
VĚDĚT
VÍC?

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
adipoint.wordpress.com

studuj na
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najdi si svůj směr

komunikační studia | ekonomie | politologie | sociologie | teritoriální studia

cz
www.fsv.cuni.

Potřebujete více informací?
• Stáhněte si zdarma e-booky
• Přečtěte si, jak se dostat
na nejžádanější obory
• Vyzkoušejte testy z minulých let

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
• Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti
potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Rádi se bavíte
a sportujete?
• Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě.
• Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERASMUS+, vnitřní mobilitní agentury aj.

a Palackého tř. 1946/1
		 612 42 Brno-Královo Pole
v +420 541 562 796
a fvhe@vfu.cz
O fvhe.vfu.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY:
• magisterský: Veterinární hygiena a ekologie (MVDr.)
• bakalářský a navazující magisterský:
Bezpečnost a kvalita potravin (Bc., Mgr.)
Ochrana zvířat a welfare (Bc., Mgr.)
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (Bc., Mgr.)
Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 29. 1. 2021.
Přihlášky ke studiu do 31. 3. 2021
(fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/index.html)

studuj na
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Univerzita obrany
a Kounicova 156/65
		 662 10 Brno
v +420 973 443 448
a jdunaunob@unob.cz
O www.unob.cz

UNIVERZITA OBRANY … VÍCE NEŽ VYSOKÁ ŠKOLA
Staň se studentem a vojákem z povolání na prestižní univerzitě. Čeká Tě pravidelný plat, ubytování zdarma a další výhody,
které jinde nenajdeš. Univerzita obrany nabízí široké spektrum atraktivních technických, manažerských a zdravotnických
studijních programů a specializací. Jako jediná vojenská vysoká škola v ČR připravuje vojenské profesionály – důstojníky
pro Armádu ČR a civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného a bezpečnostního průmyslu.

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ (BRNO)

• 	 VOJENSKÉ TECHNOLOGIE STROJNÍ – pětileté magisterské studium, 7 specializací, které mají strojní základ, např. Vojenský
pilot, Zbraně a munice, Bojová a speciální vozidla a další.
• 	 VOJENSKÉ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNICKÉ – pětileté magisterské studium, 8 specializací, které mají elektrotechnický
základ, např. Informační technologie, Geografické a meteorologické zpravodajství, Elektronický průzkum a další.
• 	 K YBERNETICKÁ BEZPEČNOST – pětileté magisterské studium

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU (BRNO)

• 	 ŘÍZENÍ A POUŽITÍ OZBROJENÝCH SIL– pětileté magisterské studium, 12 velitelských a manažerských specializací – např.
Velitel průzkumných jednotek, Vojenská logistika, Řízení lidských zdrojů, Management informačních zdrojů.

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ (HRADEC KRÁLOVÉ)

• 	 ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ – tříleté bakalářské studium
• 	 VOJENSKÝ LÉKAŘ – šestileté magisterské studium
• 	 VOJENSKÝ ZUBAŘ a VOJENSKÝ FARMACEUT– pětileté magisterské studium
ZVOLIT UNIVERZITU OBRANY PATŘÍ MEZI DOBRÁ ROZHODNUTÍ…
…ZAJIŠTĚNÁ KARIÉRA A SKVĚLÁ BUDOUCNOST

ZÍSKÁŠ:
• 	Kvalitní vzdělání uplatnitelné i v civilním sektoru.
• 	Týmové prostředí a individuální přístup ze strany učitelů.
• 	Pravidelný měsíční plat při studiu.
• 	Zdarma ubytování na kolejích s internetem.
• 	Zdarma vojenskou uniformu a výstroj.
• 	Možnost získání stipendií.
• 	Přístup k moderním technologiím a vědecké činnosti.
• 	Skvělou znalost angličtiny a dalších světových jazyků.
• 	Široké sportovní vyžití a kvalitní zázemí.
• 	Možnost studovat v zahraničí (Erasmus+).
• 	Jistotu budoucího zaměstnání v Armádě ČR.
• 	Nástupní plat absolventa poručíka 49 560,- Kč.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Fakulta vojenských technologií a Fakulta vojenského leadershipu:
7. 11. 2020, 3. 12. 2020, 14. 1. 2021, 4. 3. 2021
Fakulta vojenského zdravotnictví: 5. 12. 2020
Sleduj naše sociální sítě (IG, FB) a na webu nás najdeš na www.unob.cz.
Chceš, abychom přijeli na Tvoji střední školu a představili se blíž?
Napiš na: jdunaunob@unob.cz

studuj na
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Navštiv náš den otevřených dveří
a poznej Olomouc – univerzitní město
Kdy: pátek 4. prosince od 8 do 14 hodin
22 000 studentů na 8 fakultách
stáže a praxe u nás i v zahraničí
individuální přístup
podpora nadaných studentů

300 programů Bc., Mgr. a Ph.D.
výzkum na excelentní úrovni
mobilní appka pro správu studia
studenti ze 100 zemí světa

cyrilometodějská teologická fakulta | lékařská fakulta | ﬁlozoﬁcká fakulta
přírodovědecká fakulta | pedagogická fakulta | fakulta tělesné kultury
právnická fakulta | fakulta zdravotnických věd

Více na studuj.upol.cz nebo stahuj zdarma aplikaci Studuj na UP.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA PDF UP
4. 12. 2020 | 8.00 – 14.00
16. 1. 2021 | 9.00 – 14.00
Nabízíme bezmála sto učitelských i neučitelských
bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů!
Unikátní programy muzikoterapie,
edukace v kultuře, logopedie aj.
Elektronická přihláška
otevřena do 15. 3. 2021.

www.studuj.upol.cz

studuj na
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Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní vzdělání v oblasti dopravy.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
A SPECIALIZACE:
• Dopravní management a marketing
• Logistika
• Technologie a řízení dopravy
• Technika, technologie a řízení letecké dopravy
• Dopravní stavitelství
• Provoz a údržba vozidel
• Elektrická trakce a elektromobilita
• Stavba vozidel

a Studentská 95
		 532 10 Pardubice 2
v +420 466 036 096
a studijni.dfjp@upce.cz
O www.dfjp.upce.cz
X pardubice.dfjp

• Můžete pokračovat v navazujícím
i doktorském studiu
• Máte téměř 100% uplatnění na trhu práce
• Moderně vybavené laboratoře, Výukové a výzkumné
centrum v dopravě, Dopravní sál
• Důraz na propojení teorie a praxe
• Možnost účasti na řešení vědecko‑technických
projektů

• Bohatý stipendijní program a možnost studia
v zahraničí
• Vše na jednom místě; učebny, koleje, menza,
sportoviště, knihovna, kluby
Termín pro podání přihlášek do 1. kola studia:
1. 1. 2021 - 31. 5. 2021
Dny otevřených dveří 27. 1. 2021 a 6. 3. 2021

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Vyberte si ze studia financí, managementu, ekonomiky podniků, či státu a obcí, informatiky
v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech:

a Studentská 95
		 532 10 Pardubice 2
v +420 466 036 454
a ipc.fes@upce.cz
O www.feska.cz
		 eprihlaska.upce.cz
X fes.upce
[ feskapardubice

• Hospodářská politika a veřejná správa
• Ekonomika a management
• Aplikovaná informatika — zaměření
na multimédia ve firemní praxi
• Informatika a systémové inženýrství
Možnost studia vybraných programů v angličtině, rozsáhlá nabídka ERASMUS+ výjezdů,
vše pohromadě v univerzitním kampusu, velké
sportovní vyžití.
Navštivte nás 21. 1. a 6. 2. 2021.
Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2021.
Přijetí do bakalářského studia bez přijímacích zkoušek.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor
k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi
studijními programy – DESIGN, FILM a MARKETING – při realizaci společných projektů.
Bakalářské a navazující magisterské
studijní programy

a Univerzitní 2431
		 760 01 Zlín
v +420 576 034 214
		 +420 576 034 208
a studium@fmk.utb.cz
O www.fmk.utb.cz
X fmk.utb
[ fmk.utb

• Arts Management* – prezenční a kombinovaná
forma studia
• Mediální a komunikační studia – prezenční
a kombinovaná forma studia
Studijní obor – Marketingové komunikace
• Teorie a praxe animované tvorby – prezenční
forma studia
• Teorie a praxe audiovizuální tvorby – prezenční
forma studia
(specializace: Kamera, Produkce, Režie

a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty,
Zvuková skladba)
• Multimédia a design– prezenční forma studia
(specializace: Design obuvi, Design oděvu,
Design skla, Digitální design, Grafický design,
Produktový design, Tvorba prostoru, Průmyslový
design, Reklamní fotografie, Game Design*)
Doktorský studijní program
• Výtvarná umění – prezenční a kombinovaná
forma studia
Studijní obor – Multimédia a design

*Pouze navazující magisterský studijní program
Den otevřených dveří na FMK: 6. listopadu 2020

studuj na
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Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3leté:
• Softwarové inženýrství — prezenční, kombinované
• Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se specializacemi
Inteligentní systémy s roboty — prezenční, kombinované
Průmyslová automatizace — prezenční, kombinované
• Bezpečnostní technologie, systémy a management — prezenční, kombinované
• Informační technologie v administrativě — prezenční
NABÍZÍME:
• kvalitní vzdělání
• softwarové vybavení i moderní výpočetní technika,
počítačové učebny, laboratoře
• zahraniční studijní pobyty
a Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
v +420 576 035 052
a studium@fai.utb.cz
O www.utb.cz/fai

• široké uplatnění na trhu práce
Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2021
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

studuj na
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STUDUJ PERSPEKTIVNÍ OBORY, SE KTERÝMI
MŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT!
Materiálové inženýrství Materiálové technologie a recyklace Materiály a technologie
pro automobilový průmysl Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Nanotechnologie Umělecké slévárenství Tepelně energetické inženýrství Chemické
a environmentální inženýrství Management kvality a řízení průmyslových systémů

První kolo přijímacího řízení bude zahájeno už 1. 12. 2020
Přijímací zkoušky se nekonají.
STUDUJ MATERIÁLY

NEVÍŠ, CO CHCEŠ?

STUDUJ_MATERIALY

FMT.VSB.CZ

Vyberte tu pravou VŠ

STUDUJ NA VŠPJ
V JIHLAVĚ.
TO CHCEŠ!

BEZ
PŘIJÍMAČEK
www.vspj.cz
facebook.com/vsp.jihlava

• Porovnejte šance na přijetí
• Kalendáře přihlášek, přijímaček
• Přijímací řízení a další informace

www.instagram.com/
vysokaskolapolytechnickaji

studuj na

Studium v programu „Ekonomika podniku“ je jednoznačně pro ty z vás, kteří chtějí poznat ekonomické
souvislosti fungování organizací v co nejširším kontextu.

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

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

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

Pokud chcete studium maximálně otevřené a zaměřené na podnikatelskou praxi, tak je studijní program
„Entrepreneurship and Small Business Development“ tím, co hledáte. Jedná se o placenou formu
studia.

21. ledna 2021
19. února 2021

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
studenti mohou vycestovat na více
než 90 partnerských zahraničních
univerzit

na bakalářské studijní programy
uznáváme výsledek Národních
srovnávacích zkoušek (NSZ)

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? Pořád ještě se můžete přihlásit do přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021! Ale pozor, dlouho se nerozmýšlejte, přihlášky
je nutné odevzdat do 30. června.

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 v Evropě, ale stejně tak například v Rusku, Číně či v Jižní
Koreji. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytuje svým studentům
stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat
například strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku, podnikovou
ekonomiku nebo třeba personalistiku? A to přímo v krásné jihočeské
metropoli? Jste na správné adrese!

www.VSTECB.cz

Strojírenství
Stavitelství
Doprava a logistika

U nás si vybereš!

Podniková ekonomika

Personalistika

Vysoká škola
technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
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Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu
Většina soukromých vysokých škol přijímá přihlášky
pro akademický rok 2020/2021 až do září.
University of New York in Prague

HUMANITAS, Fakulta společenských studií
Vsetín
Další informace najdete na straně 52.
C +420 605 292 877 O www.huni.cz

Další informace najdete na straně 46 a 47.
v+420 224 221 261 O www.unyp.cz

Vysoká škola PRIGO
Poskytuje vzdělání v bakalářském (Bc.) a navazujícím magisterském
(Ing.) programu

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

Program: Hospodářská politika a správa
Program: Sociální politika a sociální práce

Manažerské studium, BBA, MBA, MPA,
LL.M., DBA.

• Denní i kombinovaná forma studia
• Možnost prominutí přijímací zkoušky
• Studium v českém a anglickém jazyce
• Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
• Zahraniční mobility v rámci programu
ERASMUS+
• Competencies for Master’s Degree – příprava
na magisterské studium v zahraničí

Veškeré informace získáte
na www.vs‑prigo.cz.

V průběhu bakalářského studia (Bc.) vás připravíme pro přijímací zkoušky a studium v magisterských studijních programech na prestižních
zahraničních univerzitách.

Moravská vysoká škola Olomouc
Proč studovat u nás?
• Profesně zaměřené studijní programy
• Uplatnění absolventů přes 99 %
• Online studijní materiály
• Více než 30 partnerských univerzit
• Špičkové technické zázemí

Bakalářské i magisterské studium
v prezenční i kombinované formě
a tř. Kosmonautů 1288/1
		 779 00 Olomouc
v +420 587 332 311
a mvso@mvso.cz
O www.mvso.cz

Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika

• Řešení případových studií konkrétních
firem
• Zprostředkování pracovních stáží

• Výuka ve spolupráci s odborníky z IT
firem
• Zapojení do profesionálních IT projektů

studuj na

American university
education in Prague
Closer than you think.

Stále není
pozdě.
Začněte
v září!

Bachelor’s | Master’s | MBA | Ph.D.

20 years of partnership

www.unyp.cz
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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
ve spolupráci se State University
of New York, Empire State College.

University of New York in Prague (UNYP)
je přední a největší soukromá vysoká škola v České republice, která nabízí studium
v anglickém jazyce. UNYP nabízí náročné, akreditované studijní programy ve spolupráci s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy.
Spolupráce se týká především dohod o studiu, jejichž výsledkem je mimo jiné
možnost získat tzv. dvojí titul (double degree) – americký bakalářský titul ze State
University of New York, Empire State College a evropský titul z UNYP.

Akreditace: Middle States Commission
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
• Obchodní administrativa (dvojí diplom)
• Komunikace a média (dvojí diplom)
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
• Psychologie (dvojí diplom)
• Informační technologie
• Anglický jazyk a literatura

www.unyp.cz

Evropské bakalářské programy

Mezinárodní charakter
Na UNYP působí více než 125 lektorů ze Spojených států, Velké Británie a z dalších
více než 30 zemí světa, kteří přináší jak akademické, tak i profesionální zázemí.
Mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, studenty provokují k samostatnému myšlení a aktivní účasti na výuce.
Studentům jsou průběžně doporučovány postupy, které vedou k rozvoji jejich kritického a analytického myšlení, což je důležitý předpoklad pro karierní úspěch ve
21. století. V současné době na UNYP studuje více než 800 studentů z více než
60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní multikulturní prostředí. Unikátně různorodá skupina studentů odráží komplexitu dnešní doby a dělá z UNYP
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

University of New York in Prague
• Obchodní administrativa
– Finance
– Marketing
– Lidské zdroje
– Sportovní management

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
• Management
• Marketing
• Finance
• Projektové řízení
• Podnikání
• Online flexibilní MBA programy
(titul udělený od National American
University)

Magisterské programy
ve spolupráci s University of Bolton
• Mezinárodní management (titul M.Sc.)
• Strategická komunikace (titul MA)
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program
ve spolupráci s University of Bolton
• Ph.D.

Akreditace a členství

Programy UNYP jsou akreditovány:
• MŠMT – Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
• IACBE – Mezinárodním shromážděním
kolegia pro obchodní vzdělávání
(International Assembly for Collegiate
Business Education)
• BAC – Britskou akreditační radou
(British Accreditation Council for
Independent Further and Higher
Education)
• CAMBAS – Českou asociací MBA škol
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Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) stabilně působí na trhu již 20. rokem. Studovat můžete
v největších městech české republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na Podnikání, Management, 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.

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

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
PRAHA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc., PS,
KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) • Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo ve veřejné
správě (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo (společný zahraniční studijní program) • (Bc., PS - 3, KS - 4) • Marketingové
komunikace (Bc., 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) • Právo v manažerské
praxi (LL.M., KS - 1)
OSTRAVA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc., PS,
KS - 3) Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) Právo v podnikání (Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo ve veřejné správě
(Bc., PS - 3, KS - 3,5) • Právo (společný zahraniční studijní program) (Bc., PS - 3, KS - 4) • Marketingové komunikace
(Bc., PS, KS - 3)
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)
BRNO
Bakalářské studium • Marketingové komunikace (Bc., KS - 3)
Navazující magisterské studium • Marketingové komunikace (Mgr., KS - 2)
Termíny dnů otevřených dveří v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181):
16. 9. 2020 od 16:00.
Nevyhovují vám navržené termíny? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás termín
individuální návštěvy.

studuj na
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CEVRO Institut – Právo/Politika/Ekonomika/Bezpečnost/Management

a Jungmannova 28/171
		 110 00 Praha 1
a Středisko Český Krumlov
		 Linecká 43
		 256 32 Český Krumlov
v +420 221 506 707
a info@vsci.cz
O www.cevroinstitut.cz
X CEVROInstitut.cz
[ cevro_institut

Studijní programy

Studuj na CEVRO Institutu a získej:

Bakalářské studium (Bc.):
• Bezpečnostní politika
• Management sociálních služeb
• Politologie a mezinárodní vztahy
• Právo v obchodních vztazích
• Praxe veřejné správy
• BA – Economics, Business, Politics

• Přednášky od předních vyučujících
• Individuální přístup
• Kontakty pro tvou kariéru
• Přátele na celý život
• Studium v malých skupinách
• Odborné praxe v ČR i v zahraničí
• Možnost zapojit se do reálných projektů

Magisterské studium (Mgr.):
• Veřejná správa/Bezpečnostní studia
• Management sociálních služeb v evropském
kontextu
• Obchodněprávní vztahy
• Politologie
• Veřejná správa
• MA– Philosophy, Politics, Economics (PPE)

 šechny programy je možné studovat jak
V
v prezenční, tak v kombinované formě. Výjimkou jsou anglickojazyčné programy, které
nabízíme jen ve formě prezenční.
Formy přijímacích zkoušek: absolvování přijímacího pohovoru nebo Scio testy.
Podrobnosti k termínům: https://cevroinstitut.cz/cs/clanek/terminy/.
Dny otevřených dveří: Každou první středu v měsíci od 16.00 hod. v Praze a každý
první čtvrtek od 15:00 v Českém Krumlově.
Individuálně i online!

Copywriter

Grafický
designér

3D
animátorka

Spisovatel

Digitální
nomád

Marketingová
manažerka
Dny otevřených dveří:
12. 11. a 10. 12. 2020
21. 1., 11. 3., 15. 4., 10. 6., 9. 9. 2021

Vydavatelka

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

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

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

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

studuj na

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

a Palackého 1381/25		
		 750 02 Přerov I - Město
v +420 581 259 149
a studijni@vslg.cz
O www.vslg.cz

Profesně zaměřený BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ
program LOGISTIKA se specializacemi:

Profesně zaměřený NAVAZUJÍCÍ MA
GISTERSKÝ STUDIJNÍ program LOGISTIKA
s profilací:

• LOGISTIKA V DOPRAVĚ
• LOGISTIKA VE SLUŽBÁCH
• INFORMATIKA PRO LOGISTIKU

LOGISTIKA (s profilací Logistika a řízení dopravních procesů a s profilací Logistika a řízení výrobních procesů)

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
1. termín do 30. 4. 2021; 2. termín do 11. 6. 2021 a 3. termín do 10. 9. 2021
Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově i v Praze.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
1. termín v Přerově 3. 11. 2020; 1. termín v Praze 20. 2. 2021, další termíny na www.vslg.cz.
Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské
studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské
práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle
sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka
studia je u jednotlivých oborů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové dotace
programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních zařízeních.
Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.
Nabídka studijních oborů:
• Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
• Porodní asistence (prezenční)
• Zdravotnické záchranářství prezenční, kombinované)
Proč studovat na Vysoké škole zdravotnické?

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

• garance na trhu práce • titul Fakulta roku 2015 a 2016 • praxe v průběhu studia
• stipendijní programy
• zahraniční studijní pobyty a stáže
• individuální přístup
Den otevřených dveří
1. termín 2. února 2021
2. termín 6. dubna 2021
Přijímací řízení:
1. kolo 1. června 2021
(podání přihlášek do 30. 4. 2021)
2. kolo 7. září 2021
(podání přihlášek do 28. 8. 2021)
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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: 24 750 Kč až 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
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 1., 9. 2., 10. 3., 13. 4., 13. 5., 7. 6., 1. 9., 15. 9. 2021
vždy od 16 hod., bližší informace na webových
stránkách školy.
Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ mohou
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA a získat
titul Bc. dvousemestrálním studiem, nyní se slevou
20 % na školném.

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ

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.

Vyberte VŠ
napoprvé
• Porovnejte šance na přijetí
• Kalendáře přihlášek, přijímaček
• Přijímací řízení a další informace

studuj na
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• 27 000 prací, 9 000 zdarma
• Maturitní otázky
• Čtenářské deníky
• Slohové práce, referáty

NEJVĚTŠÍ. NEJLEPŠÍ. STAHUJ.

Softwarový vývoj
Business Management
Softwarové inženýrství
a big data
Aplikovaná ekonomie
a analýza dat
unicornuniversity.net
Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu

studuj na

53

54

vyssiodborneskoly.com

Vyšší odborné školy

Kam po maturitě:
na vyšší odbornou školu

Ve školním roce 2019/2020 studovalo na 160 VOŠ 18 tisíc studentů. U přijímaček uspělo
89,6 % uchazečů. Nejčastěji uchazeči vyhledávali zdravotnické, pedagogické a technické
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem.
Po absolutoriu získáte titul, DiS. VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více
na praxi. Denní forma vám zabere 3–3,5 roku, v dálkové nebo kombinované formě může být
studium až o rok delší. Pokud při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia
přijít o status studenta.
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2019, www.msmt.cz

Vyšší odborná škola PRIGO
Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech

a Mojmírovců 1002/42
		 709 00 Ostrava
v +420 800 888 989
		 +420 734 578 175
a vos@prigo.cz
O www.vos‑prigo.cz

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Obecně právní činnost
• Sociální práce
• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaná všeobecná sestra
Pro školní rok 2020/2021
připravila nový obor:
• Veterinářství

• Denní i kombinovaná
forma studia
• Titul DiS.
• Praxe
• Erasmus+

• Možnost pokračování
studia na partnerské
vysoké škole
s nástupem
do 2. ročníku

Veškeré informace získáte na www.vos‑prigo.cz nebo na bezplatné infolince 800 888 989.

Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

„Studuj pod křídly
největší sportovní
organizace v ČR“
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

Management sportu
• Denní a kombinovaná forma vzdělání
• Stipendijní programy
• Individuální studijní plán
• Školné 23 000 Kč / školní rok
• Projekt První kariéra
• Projekt Aktivní rodič
• Nová podoba akreditovaného programu 2018
• Návaznost na VŠFS – titul Bc

studuj na
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Vyšší odborná škola – 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 zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Obory studia pro školní rok 2021/2022:
• Diplomovaný nutriční terapeut – denní a kombinovaná 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 zdravotnickaskola@
		 centrum.cz
		 studijni.oddeleni@
		 centrum.cz
O www.zdravotnicka
		 skola5kvetna.cz

• Diplomovaná všeobecná sestra – denní (délka studia 3 roky) a kombinovaná (délka
studia 3,5 roku) forma vzdělávání
• Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky
Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 17. 3. 2021 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

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

Denní a kombinované studium:

•C
 estovní ruch
•D
 iplomovaný zubní technik
•M
 anagement sportovních aktivit

• Bezpečnost obyvatelstva
• Diplomovaný oční optik
• Sociální práce
• Systémový administrátor IT
• Veřejná správa

Kombinované studium:
•D
 iplomovaná dentální hygienistka
a Ledecká 35
		 323 21 Plzeň
v +420 377 534 450
a info@vosplzen.cz
O www.vosplzen.cz

Den otevřených dveří: 21. 1. 2021 a 11. 3. 2021
Bližší informace na www.vosplzen.cz
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Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního
ruchu a JŠ s právem SJZ Karlovy Vary

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

Prostorového designu
Reklamní fotografie
Reklamní produkce
Reklamní grafiky
Gamedesignu
Animace

Škola nabízí vyšší odborné studium cestovního
ruchu v denní formě vzdělávání.

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH

a Bezručova 1312/17
360 01 Karlovy Vary
v +420 354 224 180
a info@voskv.cz
O www.voskv.cz

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..
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. 2021
Den otevřených dveří: 26. 1. 2021

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

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

ANGLIČTINA
Příprava na státní maturitu
– Angličtina (Fragment)

NĚMČINA
Němčina – maturitní
témata (VYUKA.CZ)

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.

studuj na

Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

a Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž
n Kontaktní osoba
		 Mgr. Ing. Michal
		 Pospíšil
v +420 573 334 936
m +420 573 334 936
O www.potravinarska
		 -skola.cz

vyssiodborneskoly.com
Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Program vyššího odborného studia:

Studijní obor:

Potravinářství s profilací:
• Technologie a hygiena potravin
• A nalýza potravin
• Zpracování mléka

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU
zaměření oboru:

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

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22
VOŠ nabízí denní i dálkové studium
• Učitel/ka mateřské školy, vychovatel/ka
v běžných zařízeních
a Komenského nám. 22 • Pedagog volného času
570 01 Litomyšl-Město
• Asistent pedagoga
v +420 461 614 550
m +420 461 615 705
• Učitel/ka mateřské školy a vychovatel/ka
a vospspgs
pro jedince se speciálními vzdělávacími
		 @vospspgs.cz
potřebami
O www.vospspgs.cz

Podrobné informace:
www.vospspgs.cz

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

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

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

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:
Přihlášky ke studiu do školního roku 2021/2022
přijímáme v prvním kole přijímacího řízení
do 31. 5. 2021.
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.

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

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Vzdělávací program:
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA

Denní studium – tříleté

Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav
a jejich údržba), obchod a poradenství, střední
stupeň projektantské činnosti, školství
Přijímací řízení:
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2021
Datum konání přijímacích zkoušek: 24. 6. 2021
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu
Dny otevřených dveří: 2. - 3. 10. 2020, 27. - 28. 11.
2020, 12. - 13. 2. 2021 a 21. 4. 2021

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

Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

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

STUDIJNÍ OBORY:
• Management sportu • W
 ellness – Balneo
Forma a délka studia:
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné: 18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok – dle
a Slovačíkova 400/1
vybraného oboru
197 00 Praha 9 – Kbely
Dny otevřených dveří: 11. 1., 9. 2., 10. 3., 13. 4.,
n Kontaktní osoba
13. 5., 7. 6. 2021 vždy od 15.30 hod., bližší informav +420 212 277 711
ce na webových stránkách školy.
		 +420 603 286 852
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrála info@palestra.cz
ním studiem, nyní se slevou 20 % na školném.
O www.palestra.cz
Studenti mají možnost získat již během studia 4
osvědčení: Sportovní a rekondiční masér • Instruktor fitness • Instruktor školního lyžování • Cvičitel
zdravotní tělesné výchovy

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA

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

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

Vzdělávací program:

• 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.
• Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení podávejte
průběžně do 15. 10. 2020.
• A bsolventi nacházejí bezproblémové uplatnění
ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli
oblasti elektrotechniky.
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a Riegrova 1403
508 01 Hořice
v +420 493 623 021
a info@gozhorice.cz
O www.zemedelska
		 -akademie.cz

studuj na

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

Osobní návštěvu lze sjednat
na uvedených kontaktech.
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jazykoveskoly.com

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

Připravte se na přijímačky v kurzu
s profesionály
Psychologie / Medicína
Právo / Žurnalistika
Policejní akademie
PRAHA, BRNO, OSTRAVA
Více na str. 5 a na webu

studuj na

OSP / TSP MU / ZSV
Biologie / Chemie
Fyzika / Matematika

studuj na

