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Vysoká škola
ekonomická v Praze
Bakalářské studijní programy
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studujnaVŠE
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Fakulta financí 
a účetnictví

Fakulta mezinárodních  
vztahů

Fakulta 
podnikohospodářská

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika

Den otevřených dveří: 25/1/2022

Den otevřených dveří: 21/1/2022

Den otevřených dveří: 22/1/2022

Den otevřených dveří: 14/1/2022

Den otevřených dveří: 28/1/2022

Den otevřených dveří: 26/1 a 2/4/2022

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

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

Fakulta informatiky 
a statistiky

Národohospodářská  
fakulta

Fakulta  
managementu

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

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

● Management

Den
otevřených dveří
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Vážení studenti,
v tomto čísle se věnujeme výběru 

vysoké školy. Protože první rok studia 
na VŠ každý rok znamená "konečnou" 
pro tisíce studentů, vybírejte pečlivě. 
Při rozhodování vám může pomoci test 
studijních předpokladů na str. 8.

Nejdůležitější termíny maturitního ro-
ku najdete na str. 7, akce, které vysoké 
školy pořádají do konce roku, pak na 
str. 12. 

Vzhledem k tomu, že situace se může 
měnit, nezapomeňte navštěvovat i naše 
stránky www.KamPoMaturite.cz a www.
VysokeSkoly.com — tam najdete aktua-
lizované informace, e-booky a termíny 
pro tento školní rok a přijímací zkoušky 
v roce 2022.

Pokud situace bude příznivá, můžeme 
se potkat v Liberci na akci Educa Myjob 
od 14. do 16. října, případně v našich pří-
pravných kurzech v Praze, Brně, Ostravě 
i online. Těšíme se na vás!

Přejeme úspěšné zahájení maturitní-
ho ročníku.

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
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Psychologie osobnosti
(Grada)

Podzimní novinky 2021

Dny otevřených dveří VŠ na podzim a v zimě
Termíny najdete na str. 12 a www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/.

•   Říjen 2021: Zahájení 
přípravných kurzů 
k přijímačkám na VŠ, více 
informací str. 10

•   Listopad 2021: Podání 
přihlášek umělecké obory

•  Prosinec 2021: Podání 
přihlášky ke státní maturitě 
První termín NSZ SCIO (11. 12.)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

KURZY / AKCE / VELETRHY

STAHUJTE ZDARMA

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

Přípravné kurzy od podzimu 2021
Zahajujeme v Praze, Brně, Ostravě i v online podobě. Zajistěte si místo v nultých 
ročnících medicíny, psychologie a práv, nebo se přihlaste do modulů fyziky, ma-
tematiky, biologie, TSP OSP a dalších předmětů. Podrobnosti najdete na str. 10.

Maturita z matematiky 
didaktický test 

2022-2023
(Didaktis)

NOVÉ 
UČEBNICE

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

EDUCA WEEK  
11. - 17. 10. 2021 Liberec
Týden zaměřený na vzdělávání, eduka-
ci a pracovní příležitosti. Přijďte obje-
vit svoji budoucnost na EDUCA WEEK.  
Více na www.educaliberec.cz.

Student a Job  
3. - 4. 12. 2021
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 @cer-
na.louka.ostrava a IG @studentajob. 

Potkáme se na EDUCE!  
Přijďte nás navštívit, těšíme se na vás!
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Jak vybrat vysokou školu

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

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

nedostuduje?

Uplatnění
•  Jaký je průměrný plat absolventů?
•  Jaké je uplatnění a nezaměstnanost 

absolventů?
Prezentace

•  Líbí se vám daná škola?
•  Jak se prezentuje?
•  Máte reference od jiných studentů  

či známých?

Finance

•  Jaká je náročnost studia?
•  Zvládnete brigády/práci při studiu?
•  Jaké jsou zde životní náklady?
•  Je na škole možnost stipendií?
•  Jaké je školné a je možnost úhrady  

ve splátkách či slev?

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

Je pro vás VŠ 
to pravé?

•  Jste studijní typ?
•  Vydržíte roky studia, zkoušky, stres?
•  Není pro vás lepší něco jiného – VOŠ, 

pomaturitní jazykové studium?

Dostupnost

•  Zvládnete dojíždění?
•  Budete na koleji či v podnájmu?
•  Je kapacita kolejí dostatečná?
•  Chcete studovat v prezenční  

nebo kombinované formě?

Nejde jen o to, správně školu vybrat. Musíte také "přežít" samotné studium. 
A protože za překročení standardní doby studia platíte i na veřejných školách, stojí 
za to si výběr pořádně rozmyslet. 

 Technické programy 

•  32 vysokých škol, přes 80 fakult, 
360 programů bakalářského studia

•  více než 30 tisíc přihlášených každý 
rok

•  šance na přijetí od 45,4 % (FIT 
ČVUT)

 Humanitní programy 

•  47 fakult veřejných vysokých škol 

a 15 škol soukromých, přes 600 
programů bakalářského studia

•  přes 48 tisíc přihlášených uchazečů
•  šance na přijetí od 36,1 % (FF 

UPOL), jednotlivé programy podstat-
ně méně (např. Psychologie FF UK 
5,6 %)

 Pedagogické fakulty 

•  9 fakult veřejných vysokých škol 

a 2 školy soukromé, téměř 300 
programů bakalářského a "dlouhé-
ho" magisterského studia, učitelské 
programy nabízejí téměř všechny 
VŠ

•  20 tisíc přihlášených uchazečů
•  šance na přijetí od 39,5 % (PDF UK)

 Ekonomické programy 

•  60 fakult veřejných vysokých škol 



6 kampomaturite.cz

studuj na studuj na

a 29 škol soukromých, 200 progra-
mů bakalářského studia

•  20 tisíc přihlášených uchazečů
•  šance na přijetí od 36,9 % (FPH VŠE)

 Práva 

•  6 fakult veřejných vysokých škol 
a 7 soukromých VŠ

•  6,5 tisíc přihlášených zájemců
•  šance na přijetí od 30,6 % (PRF UK)

 Lékařské a zdravovědné programy 

•  8 lékařských fakult, 2 farmaceutické 
fakulty, 2 fakulty zaměřené na ve-
terinární lékařství/hygienu, 7 fakult 
zdravotnických studií, další progra-
my zaměřené na biomedicínu a na 
školách se zdravotnickými a ošetřo-
vatelskými programy

•  téměř 14 tisíc přihlášených zájemců
•  šance na přijetí od 14 % (LFHK UK)

 Umělecké programy 

•  16 fakult veřejných vysokých škol, 
3 soukromé VŠ, umělecky zaměřené 
programy najdete i na dalších ško-
lách

•  přes 5 tisíc přihlášených zájemců
•  šance na přijetí od 15,1 % (FAMU) 

Tipy pro výběr VŠ
•  Nedejte jen na název studijního pro-

gramu. Sledujte skladbu předmětů, 
studijní plány.

•  Vybíráte program sami, nebo vám 
ho vybírají ostatní? Obor by vás měl 
bavit, a to i po dostudování. Pokud 
to opravdu jinak nejde, zkuste najít 
kompromis. Sdružené studium (dříve 
dvouoborové) může být řešením.

•  Podívejte se na dny otevřených dveří. 
Školy v uplynulém roce konaly mno-
ho akcí online, pokud to bude možné, 
doporučujeme "místo činu" i osobně 
navštívit. Přehled uvádíme na str. 12.

•  Pokud máte mezery a vaše znalosti 
nebudou stačit na přijímačky a už 
vůbec na další studium, nepodceňte 
to. Nejen školy nabízejí mnoho mož-

ností. Od přípravných a adaptačních 
kurzů, mentoringu, studijních opor až 
po konzultace a poradenská centra.

Co si zjistit před podáním přihlášky
•  Do kdy přihlášku podat: Umělecké 

obory většinou v listopadu, většina 
veřejných VŠ uzavírá přihlášky v únoru 
a v březnu. Přehled najdete na www.
VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/

•  Z čeho přijímačky budou:

 Medicína, zdravotnické obory: Testy 
biologie, chemie, fyzika

 

Psychologie: Více kol, oborové 
znalosti, všeobecný přehled, ZSV, 
případně biologie, 2. kolo ústní po-
hovor

 

Právo, společenské vědy, pedago-
gické fakulty: Testy předpokladů ke 
studiu

 

Policejní akademie: ZSV a Cizí jazyk 
NSZ SCIO

 Ekonomie: Test matematika, cizí 
jazyk, případně test předpokladů ke 
studiu

Zde uvedené informace platí pro rok 
2021, podmínky pro rok 2022 vypíší 
školy na podzim a v zimě. Stáhněte 
si zdarma naše e-booky k jednotlivým 
oborům na www.KamPoMaturite.cz/
e-booky a budete mít vše pohromadě 
bez hledání.

Co sehnat před přijímačkami
•  Přípravné kurzy. V kurzu si vyzkoušíte 

styl výuky běžný na vysokých školách, 
připravíte se na přijímací řízení a do-
plníte potřebné znalosti. Naše kurzy 
otvíráme již brzy, přehled najdete na 
str. 10.

•  Učebnice: Doporučenou literaturu 
najdete zde v článku a na str. 9, ob-
jednávejte na www.KamPoMaturite.
cz.

•  Testy vyzkoušejte na www.VysokeSko-

Modelové otázky k při-
jímacím zkouškám na 
1. lékařskou fakultu UK 
(1. LF UK)

Společenské 
vědy pro SŠ, 
4 díly učebni-
ce, k dispozici 
i pracovní sešity 
(Didaktis)

Přijímací zkoušky  
z matematiky na VŠE  
(skripta AMOS)

Psychologie – Jak se 
dostat na vysokou 
(skripta AMOS)

NSZ Cvičebnice  
OSP, ZSV, (SCIO)

Stáhněte si zdarma naše e-booky  
na www.KamPomaturite.cz/e-booky

TSP a OSP:  
jaký je v nic rozdíl?

•  Narazili jste na zkratky TSP a 
OSP a nevíte, jaký je v nich roz-
díl? 

•  TSP (testy studijních předpokla-
dů) jsou přijímací zkouškou na 
Masarykovu univerzitu s výjim-
kou FarmF, FSpS, LF případně 
FSS. Skládáte je pouze jednou, 
v tomto roce se konaly na konci 
dubna on-line a obsahovaly 
sekce zaměřené na verbální, 
numerické, analytické a kritické 
myšlení. 

•  OSP (obecné studijní předpo-
klady) představují typ testu 
společnosti SCIO, využívá je cca 
50 škol a fakult v celé republice. 
Sestávají ze dvou oddílů (verbál-
ního a analytického). I OSP se v 
letošním roce konaly v on-line 
podobě v šesti termínech. Po-
dáváte jak přihlášku na VŠ, tak k 
jednotlivým termínům OSP. Test 
můžete vyzkoušet v tomto čísle 
na str. 8.  
Podrobnější informace uvádíme 
v našem e-booku na www.Kam-
PoMaturite.cz/e-booky.
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PODZIM 

•  Zahájení přípravných kurzů k přijí-
macím zkouškám (říjen)

•  Navštivte vzdělávací veletrhy (Edu-
ca Week Liberec 11. - 17. října, Stu-
dent a Job Ostrava 3. - 4. prosince)

•  Uzávěrka přihlášek uměleckých 
oborů (listopad)

•  Termín podání přihlášek ke státní 
maturitě (1. 12.)

•  První termín NSZ Scio (11. 12.)

ZIMA 

•  Dny otevřených dveří na velké části 
VŠ (prosinec, leden, únor)

•  Uzávěrka přihlášek většiny VŠ (ko-
nec února, březen)

JARO 

•  Profilová část maturity (duben — 
červen)

•  Společná část maturity (květen)

•  Uzávěrka přihlášek VOŠ (květen)
•  Přijímací zkoušky VŠ (duben — čer-

ven)
•  Podání přihlášky k opravné maturit-

ní zkoušce (červen)

Termíny se mohou změnit vzhledem k epi-
demiologické situaci a změnám ze strany 
MŠMT, sledujte www.KamPoMaturite.
cz, kde informace pravidelně aktualizuje-
me.

Co ohlídat v maturitním roce
Nastavte si hlídacího psa, ať neprošvihnete žádný důležitý termín

Jak se dostat na 
psychologii, medicínu, 
práva a další www.
KamPoMaturite.cz/e-
booky/

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

•  Stahujte
27 500 prací, 10 000 zdarma, 
platba kartou nebo mobilem 24/7, 
výhodné stahování za kredity

•  Vkládejte
Maturitní otázky, čtenářské deníky, 
slohové práce, referáty, seminárky

•  Vydělejte
Kredity za registraci, stahování vlože-
ných prací, like na Facebooku, vložení 
práce zdarma nebo přihlášení do 
redakce. Kredity použijete na staho-
vání dalších prací nebo je proplácíme 
na účet.

ly.com/testy a www.KamPoMaturite.
cz/prijimaci-testy-vs-online a na str. 
8.

•  E-booky zdarma stáhnete na www.
KamPoMaturite.cz/e-booky

•  Online materiály: podklady pro ma-

turitní otázky a čtenářské deníky na 
www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-
-denik.cz.

Zdroje šancí na přijetí: Počty "živých" přihlášených, 
počty přijatých, občané ČR, 2020, dsia.msmt.cz//
vystupy.html, Psychologie FF UK is.cuni.cz/studium/
prijimacky 
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Vyzkoušejte ukázku z testu OSP NSZ
V následujícím krátkém textu jsou dvě prázdná 
místa, která značí, že ve větě bylo něco vyne-
cháno. Vyberte z nabízených možností dvojici 
slov, která se významově a stylisticky nejlépe 
hodí do příslušného textu jako celku.
1.
Zelenina a ovoce ______ tělu mnoho vitaminů, 
minerálů i vlákniny a správně ______ jídelníček 
se bez nich neobejde.
(A) přinášejí – dietní
(B) získávají – vybraný
(C) poskytují – zdravý
(D) darují – ochucený
(E) dodávají – sestavený
Vyberte z nabízených možností A až E ten výraz, 
který se v kontextu uvedené věty nejvíce blíží 
významu podtrženého výrazu (synonymum). 
Z možností F až J pak vyberte ten výraz, který se 
v kontextu uvedené věty nejvíce blíží opačnému 
významu podtrženého výrazu (antonymum).
2.
S kolegy jsme se dnes bavili o našem novém 
šéfovi a shodli jsme se, že je to příliš ambiciózní 
a také úskočný člověk.
synonymum
(A) pochybovačný
(B) ctižádostivý
(C) komplikovaný
(D) záludný
(E) protivný
antonymum
(F) milý
(G) skromný
(H) nerozhodný
(I) bezelstný
(J) jednoduchý
V následujícím textu je právě jedna část, která 
do něj svým vyzněním nezapadá. Zvolte mož-
nost, která obsahuje právě tu část textu, jež není 
v souladu s jeho celkovým vyzněním.
3.
Je lepší Edisonův stejnosměrný, nebo Teslův 
střídavý proud? O tom se na konci 19. století 
rozhodovalo v USA. Edison chtěl udržet svůj 
prosperující byznys, a tak střídavý proud označil 
za nebezpečný, a jako doklad své pravdy jím 
dokonce demonstrativně usmrcoval zvířata. 
O Edisonově vítězství nad Teslou se jednoznač-
ně rozhodlo na Světové výstavě v Chicagu. Díky 
nižší cenové nabídce organizátoři zakoupili 
osvětlení na střídavý proud. Nejenže nedošlo 
k žádnému úmrtí, ale Tesla se navíc rozhodl 
pro ukázku bezpečnosti. Před zraky diváků se 
nechal „nabít“ a své tělo obklopit fosforeskující 
září. Dovršením vítězství střídavého proudu by-
lo vybudování velké elektrárny na Niagarských 
vodopádech v roce 1896.
Která z následujících částí uvedeného textu 
není v souladu s jeho celkovým vyzněním?
(A) Je lepší Edisonův stejnosměrný, nebo Tes-

lův střídavý proud?
(B) O Edisonově vítězství nad Teslou se jed-

noznačně rozhodlo na Světové výstavě 
v Chicagu.

(C) Díky nižší cenové nabídce organizátoři za-
koupili osvětlení na střídavý proud.

(D) Nejenže nedošlo k žádnému úmrtí, ale Tesla 
se navíc rozhodl pro ukázku bezpečnosti.

(E) Dovršením vítězství střídavého proudu bylo 
vybudování velké elektrárny na Niagarských 

vodopádech v roce 1896.
Následující úlohy řešte pouze na základě infor-
mací uvedených v textu či z něho vyplývajících.
4. 
Poruchu výslovnosti samohlásek nemůžeme 
nazvat patlavostí. Jde o poruchu senzorickou, 
kdy dítě nedovede diferencovat mezi jednot-
livými zvuky samohlásek, a patří tedy mezi 
poruchy, které dnes označujeme jako poruchy 
centrálního zpracování řečového signálu.
Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uve-
deného textu?
I. Patlavost řadíme mezi poruchy centrálního 

zpracování řečového signálu.
II.  Porucha výslovnosti samohlásek se objevuje 

již v dětském věku.
III. Schopnost rozlišovat zvuky samohlásek 

může být narušena.
(A) jen I
(B) jen II
(C) jen I a III
(D) jen II a III
(E) všechna tři
5. 
Insomnie (nespavost) způsobuje, že jedinec ne-
může usnout nebo se ve spánku často probouzí. 
Hlavní příčinou je stres, dále nedostatek pohybu 
a nesprávné užívání léků. Vědci prokázali, že 
lidé postižení nespavostí spí ve skutečnosti 
více, než si myslí, ale budí se častěji než zdraví 
lidé. Léčba zahrnuje snížení stresu, zvýšení 
pohybové aktivity, vytvoření pravidelného spán-
kového režimu a zákaz pití kávy pozdě večer. 
Teprve pokud to nepomůže, je nutné léčbu řešit 
medikamenty.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvede-
ného textu?
(A) Zvýšení pohybové aktivity je důležité pro 

vytvoření pravidelného spánkového režimu.
(B) Vytvoření pravidelného spánkového režimu 

je součástí léčby insomnie.
(C) Lidé trpící insomnií spí většinou méně, než 

se domnívají.
(D) Hlavním prostředkem léčby insomnie jsou 

medikamenty.
(E) Žádné z tvrzení (A) až (D) z uvedeného textu 

nevyplývá.
Není dovoleno používat kalkulačky! Není-li uve-
deno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná 
a zapsaná v desítkové soustavě. Obsahuje-li 
úloha proměnnou, je třeba pro řešení uvažovat 
všechny její přípustné hodnoty. 
6.
Bunda byla před Vánoci zlevněna o 5 % počáteč-
ní ceny. Po Vánocích byla zlevněna o dalších 5 % 
z předvánočně zlevněné ceny. O kolik procent 
byla cena bundy po uvedeném dvojím zlevnění 
nižší než počáteční cena?
(A) o 5 %
(B) o 9,75 %
(C) o 10 %
(D) o 10,25 %
Následující úloha se skládá z otázky a dvou 
tvrzení, označených jako (1) a (2), která obsa-
hují určité informace. Úloha může obsahovat 
i úvodní informace. S využitím všech těchto 
informací, znalostí matematiky a objektivních 
známých faktů (tj. např. kolik dní má červenec, 
co znamená pojem zleva doprava...) rozhodněte, 

zda jsou dané informace dostačující pro určení 
jednoznačné odpovědi na otázku v zadání.
7.
Studenti prvního ročníku si mohli vybrat, jestli 
se zapíší na kurz angličtiny, nebo se zapíší na 
kurz němčiny. Každý ze všech 80 studentů 
prvního ročníku se zapsal právě na jeden z uve-
dených dvou kurzů. Kolik studentů prvního 
ročníku se zapsalo na kurz angličtiny?
(1)  Na kurz angličtiny se zapsalo třikrát více 

studentů prvního ročníku než na kurz něm-
činy.

(2)  Na kurz němčiny se zapsala jedna čtvrtina 
ze všech studentů prvního ročníku.

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvr-
zení (2) samotné není dostačující.

(B) (B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale 
tvrzení (1) samotné není dostačující.

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale 
ani jedno tvrzení samotné není dostačující.

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující.
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dosta-

čující.
Každá z následujících úloh je založena na textu 
nebo na rovnici, nerovnici, zápisu funkce nebo 
jiném matematickém výrazu, případně jejich 
kombinaci. Řešení úlohy spočívá v matema-
tizaci určité situace nebo naopak v převedení 
matematického zadání do verbální podoby. 
Pozorně si přečtěte otázku – i zdánlivě podobná 
zadání se mohou lišit.
8.
Kilogram jahod stojí J Kč, cena kilogramu me-
runěk M je o 20 Kč vyšší než cena kilogramu 
jahod, cena kilogramu hroznového vína H je 
dvakrát vyšší než cena kilogramu jahod. Který 
z následujících výrazů vyjadřuje cenu tří kilo-
gramů hroznového vína?
(A) 2M – 40
(B) 2M + 40
(C) 3M – 60
(D) 6M – 120
9.
Operace @ je definována vztahem  
x @ y = (x + y) . (x — y). Čemu se rovná 3 @ 5?
(A) 0
(B) 15
(C) hodnotě 5 @ 3?
(D) hodnotě součinu (5 @ 3) . (—1)

Vyhodnocení:
Za každou chybnou od-
pověď u úlohy s pěti mož-
nostmi si odečtěte jednu 
čtvrtinu bodu, u úlohy se 
čtyřmi možnostmi jednu 
třetinu bodu. Pokud jste 
neodpověděli, nic si nepři-
čítejte, ani neodečítejte. 
K celkovému počtu bodů si 
v tabulce můžete najít od-
povídající percentil – číslo, 
které udává, kolik procent 
účastníků jste svým vý-
sledkem v daném testu 
předstihli. Percentil 90 tedy 
znamená, že jste byli úspěš-
nější (nebo stejně úspěšní) 
než 90 % všech účastníků.

Přehled řešení:
1-E, 2-[D,I], 3-B, 4-D, 5-B, 
6-B, 7-D, 8-D, 9-D

body percentil

9 100

7,67 94

6,5 85

6 80

5,5 74

5 68

4,5 60

4 56

3,68 48

3,33 39

2,75 31

2 26

1,5 18

0,25 9

-2,5 0

http://scio.cz
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ČTENÁŘSKÉ DENÍKY  
A MATURITNÍ TÉMATA  
stahujte na www.Seminarky.cz  
10 000 prací zdarma

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

E-booky zdarma  
jak se dostat na nejžádanější 
obory, stahujte zdarma na  
www.kampomaturite.cz/e-booky

Učebnice, které potřebujete pro přípravu
Seženete u nás učebnice všech nakladatelství, skripta univerzit a knihy k přípravě 
na maturitu, přijímací i jazykové zkoušky. Vše skladem na www.KamPoMaturite.cz.

Společenské vědy pro 
SŠ, 4 díly (Didaktis)

SCIO Cvičebnice OSP, 
Matematika  (SCIO)

Maturita z ČJL ústní 
zkouška (Didaktis)

Maturita z matematiky 
didaktický test (Didaktis)

Maturita z AJ maturitní 
témata (Didaktis)

Přehled SŠ učiva ČJ 
(Didaktis)

Odmaturuj z BIOLOGIE 
(Didaktis)

Maturita v pohodě -  AJ 
(Taktik)

Přijímačky v pohodě 
ZSV (Taktik)

Přijímačky v pohodě  
Studijní předpoklady (Taktik)

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz



10 kampomaturite.cz

studuj nastuduj na

Vzhledem k epidemiologické situaci otevíráme prezenční kurzy v Praze, Brně 
i Ostravě, a zároveň i v online podobě. Vyberte si sobotní nebo středeční termíny. 

Připravte se k přijímačkám VŠ 2022

Přihlaste se včas na www.KamPoMaturite.cz

VIP 
balíčky: 

Ušetřete stovky 
korun 

VIP balíčky obsahují přípravný kurz, 
doporučené učebnice s výraznou 
slevou a bezplatným poštovným, 

e-book jako bonus zdarma. 
U některých kurzů získáváte 
také garanci vrácení peněz 

v případě nepřijetí na 
VŠ.

Žurnalistika 

Právo

Politologie a m. vztahy

Lékařské fakulty

Psychologie

Policejní akademie

Nulté ročníky  
(celoroční kurzy)

Chemie

Přečtěte si 
medailony  

našich lektorů  
na str. 11

OSP

Fyzika

Biologie Matematika

OSP + TSP

ZSV

Kratší kurzy
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Seznamte se s našimi lektory

Jana Lomozová — medicína

Které lektory potkáte v našich kurzech? Představujeme vám naše specialisty, 
kteří vás provedou přípravou na přijímací řízení a pomohou vám vypilovat formu 
a doplnit případné mezery v učivu.

Petr Vystrčil — právo, TSP MU

Dana Strouhalová — žurnalistika

Kamil Tobola — psychologie

Jak dlouho učím v Amosu: 5 let
Co učím: Přípravné kurzy psychologie, při-
pravuji studenty také z biologie a základů 
společenských věd.
Studium: Univerzity v Praze, Ostravě, Opa-
vě, studijní stáže v Rakousku, Švýcarsku 
a Maďarsku.
Moje úspěchy: Věnuji se pedagogicko-psy-
chologické a terapeutické práci s dětmi a 
celými rodinami, pracoval jsem s duševně 
nemocnými.

Tomáš Grulich — TSP, OSP, ZSV Lea Slavkovská — psychologie

Jak dlouho učím v Amosu: 1 rok
Co učím: Psychologii
Studium: Som študentkou posledného roč-
níka nMgr. štúdia odboru Psychologie na 
FF MUNI.
Moje úspěchy: Okrem školy sa psycholó-
gii venujem ešte aj ako dobrovoľníčka pre 
organizáciu IPčko, ktorú možno niektorí 
poznáte ako slovenskú internetovú poradňu 
a krízovú linku pomoci. 
Koníčky: Rada pracujem s ľuďmi, najmä 
s deťmi a mládežou.

Marek Patočka — matematika

Jak dlouho učím v Amosu: 1 rok
Co učím: Matematiku
Moje úspěchy: Mám dobré zkušenosti při 
formě výuky více studentů ve skupině. 
Nabízím propracovanou možnost online 
výuky s elektronickou tabulí pomocí Google 
Meet. Jinak motto zní : "Trénink dělá z uč-
ně Mistra", což znamená počítat, počítat 
a počítat...., je to nutná další věc k úspěchu 
složení zkoušky z matematiky, což někteří 
lidé opomíjejí. Učím názorně, aby matema-
tika byla pro vás zajímavou a inspirující, 
jednoduše zábavou. 

Ondřej Jaroš — psychologie

Pavel Pelikán — psychologie

Jak dlouho učím v Amosu: 1 rok
Co učím: Psychologii
Studium: Jsem studentem 3.ročníku jedno-
oborové psychologie na FF OU.
Moje úspěchy: Ve své bakalářské práci se 
zabývám tématem psychické odolnosti 
u kriminálních policistů ČR. V rámci stu-
dia je mi nejbližší psychologie osobnosti, 
psychopatologie, vývojová psychologie 
a forenzní psychologie. Mám již za sebou 
také kurz krizové intervence a přispívám 
články do nově vznikajícího psychologic-
kého časopisu Psychomat. V budoucnu 
bych se chtěl věnovat firemní psychologii 
a psychologii práce a organizace. 
Koníčky: Rád si odpočinu u dobré knihy, 
kvalitního filmu nebo klasické hudby. Rád 
ve svém volném čase pracuji se dřevem 
a orientuji se na seberozvoj v rámci komu-
nikačních dovedností a rétoriky. 

Jak dlouho učím v Amosu: 5 let
Co učím: Přípravné kurzy na právnické 
fakulty v Brně, Praze a Olomouci, později 
jsem začal vést také kurzy zaměřené na 
Testy studijních předpokladů Masarykovy 
univerzity
Studium: V roce 2018 jsem absolvoval ma-
gisterský obor na Právnické fakultě Masa-
rykovy univerzity. 
Moje úspěchy: V současné době vedu po-
bočku neziskové organizace In IUSTITIA, 
o.p.s. v Brně, kde jako právník pracuji v po-
radně pro oběti trestných činů. Zároveň 
působím jako advokátní koncipient ve spo-
lupracující advokátní kanceláři a zastupuji 
naše klienty z řad obětí trestných činů před 
policií a soudy.
Koníčky: Výuka v přípravných kurzech, rád 
si lámu hlavu nad řešením náročných ja-
zykových, matematických a analytických 
úkolů.

Jak dlouho učím v Amosu: 4 roky
Co učím: Kurzy biologie, chemie a fyziky 
k  přijímacím zkouškám na medicínu a jiné 
přírodovědné obory. Kromě toho vyučuji na 
Ústavu jazykové a odborné přípravy Uni-
verzity Karlovy a  na 2. LF UK Vyšetřovací 
metody v lékařské genetice.
Studium: Mám úspěšně ukončené 4 roky 
medicíny na 2. lékařské fakultě UK v Motole.
Moje úspěchy: Při přijímacích zkouškách 
na tuto fakultu jsem dosáhla z biologie, 
chemie i fyziky 100% úspěšnosti. Také jsem 
autorkou e-kurzu pro přijímací zkoušky na 
lékařské fakulty (a další fakulty s přírodo-
vědným a zdravotnickým zaměřením). 
Koníčky: Miluji přírodní vědy, v maturitním 
ročníku jsem vyhrála krajské kolo Chemické 
olympiády. K mým zájmům patří cestování, 
plavání, tandemová cyklistika, kočky a za-
hrádkaření.

Jak dlouho učím v Amosu: 10 let
Co učím: Přípravné kurzy žurnalistiky
Studium: Žurnalistika UK
Moje úspěchy: Zkušenosti z redakce pod-
nikových novin a rozhlasu velké chemické 
společnosti, vedoucí redaktorka na úse-
ku PR, souběžně jsem publikovala firemní 
články v různých denících. Působila jsem 
jako novinářka a jazyková korektorka napříč 
médii, od redakcí přes marketingovou agen-
turu až po zpravodajskou televizi. Věnuji se 
monitoringu médií, odborným korekturám 
textů, nové zkušenosti jsem nasbírala ta-
ké v oblasti cestovního ruchu (prezentace 
regionu Mělnicka, vydávání propagačních 
materiálů, účast na veletrzích.
Koníčky: Dlouholetý zájem o historii, pů-
sobím  jako průvodkyně na zámku ve Vel-
trusích.

Jak dlouho učím v Amosu: 7 let
Co učím: Psychologii
Studium: Mám technické i humanitní 
vzdělání a moje alma mater je ČVUT Praha 
a Pražská vysoká škola psychosociálních 
studií.
Moje úspěchy: Lektorování se věnuji již přes 
25 let v oblasti firemní a profesní, v oblasti 
veřejné a vzdělávací i v individuálním formá-
tu. Baví mě pracovat s lidmi a tuto aktivitu 
považuji za smysluplnou. V současné době 
pracuji jako psychoterapeut se zaměřením 
na psychosomatické potíže, rodinnou a pá-
rovou terapii.

Jak dlouho učím v Amosu: 19 let
Co učím: Především testy obecných stu-
dijních předpokladů, okrajově i základů 
splečenských věd.
Studium: Vystudoval jsem obor logika 
a filosofie na FF UK, což mi poskytlo zá-
klad porozumění jak pro logiku moderní, 
matematickou, tak tradiční aristotelskou 
sylogistiku, které obě bývají v přijímacích 
testech využívány.
Moje úspěchy: Kromě těchto kurzů vedu 
dlouhodobě seminář logiky pro studenty 
ZSV na UK.
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Dny 
otevřených  
dveří VŠ  
do konce roku
V tomto roce probíhala většina akcí 
VŠ online. Aktuální termíny a změny 
najdete na www.KamPoMaturite.cz 
a VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/.

ZÁ
ŘÍ 16. 9.

Zahradnická fakulta MENDELU  
www.zf.mendelu.cz

LI
ST

O
PA

D

3. 11.
Fakulta umění a designu UJEP  
www.fud.ujep.cz

5. 11.
Fakulta multimediálních komunikací 
UTB fmk.utb.cz

6. 11.

Fakulta vojenského leadershipu a 
Fakulta vojenských technologií UNOB 
(další termín 2. 12.) www.unob.cz, Open 
Day MU online www.muni.cz, Divadelní 
fakulta JAMU difa.jamu.cz 

9. 11.
Hudební a taneční fakulta AMU  
www.hamu.cz

12. 11.
Česká zemědělská univerzita v Praze 
všechny fakulty www.czu.cz

13. 11.
Fakulta informačních technologií ČVUT  
www.fit.cvut.cz

20. 11.
Technická univerzita v Liberci  
všechny fakulty www.tul.cz

23. 11.

Matematicko-fyzikální fakulta UK  
www.mff.cuni.cz, Fakulta elektrotech-
niky a komunikačních technologií 
VUTBR (další termín 9. 12.) www.fekt.
vutbr.cz

25. 11.

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích www.vstecb.cz, 
Fakulta informatiky MU (další termín 
20. 12.) www.fi.muni.cz

30. 11.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
ČVUT www.fjfi.cvut.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v srpnu 2021 dohledali na stránkách škol. V minulém roce plánovaly 
a konaly akce také AVU, FAMU, FA, FD, FEL, FSV a FS ČVUT, PEF MENDELU, MÚ SLU, i. den UK, FAF UK, PEDF UK, FZS UPCE, VŠUP, FA, FAVU, FIT, FSTAV, FSI 
VUTBR, FDULS ZČU. Některé soukromé školy vypisují akce i několikrát do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě.

1. 9.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termín 20. 9.) www.mup.cz, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PA-
LESTRA, spol. s r.o. (online, další termín 15. 9.) www.palestra.cz, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 
(další termín 22. 9., online 6. 10.) www.ujak.cz, University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

2. 9. Unicorn University (další termíny 14. 10., 18. 11., 9. 12.) www.unicornuniversity.net

8. 9. NEWTON College, a.s. (Praha, Brno 9. 9.) www.newtoncollege.cz

9. 9. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

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

14. 9. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termíny 13. 10., 3. 11., 9. 12.) www.vsh.cz

14. 12. Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov) www.vslg.cz

ŘÍ
JE

N

23. 10. Divadelní fakulta AMU www.damu.cz

PR
O

SI
N

EC

3. - 4. 12.
Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze všechny fakulty www.vscht.cz

3. 12.

Univerzita Palackého v Olomouci 
všechny fakulty www.upol.cz, Lesnická 
a dřevařská fakulta MENDELU www.ldf.
mendelu.cz, Fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT www.fbmi.cvut.cz

4. 12.
Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB 
www.unob.cz/fvz, Lékařská fakulta 
v Hradci Králové UK www.lfhk.cuni.cz

10. 12.
Univerzita Pardubice všechny fakulty 
www.upce.cz, Masarykův ústav vyšších 
studií ČVUT www.muvs.cvut.cz

21. 12.
Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE 
všechny fakulty www.vse.cz

Veřejné VŠ

Soukromé VŠ

studuj nastuduj na
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Zorientovat se v záplavě vysokých škol nebývá pro matu-
ranty 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 kari-
érních 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 vyso-
kých školách?

Klademe velký důraz na praxi a laboratorní výuku, což si 
může každý uchazeč ověřit ve studijních plánech. V individu-
ální 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 ne-
může. Máme špičkově vybavené laboratoře, do kterých jsme 
v posledních letech investovali téměř miliardu korun. Větši-
nu 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 spo-
lupráci 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, bioinfor-
matiku nebo restaurátorství. Nově jsme také akreditovali 
bakalářské a magisterské programy zaměřené na ekonomi-

ku a management, u nichž 
stejně jako u ostatních pro-
gramů nepůjdeme cestou 
masovosti, ale budeme klást 
důraz na kontakt studenta 
s učitelem, rychlé a intenzivní 
zapojení studentů do spolu-
práce 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  pod-
průměrné univerzity nemá u zaměstnavatelů žádnou váhu, 
podstatné je, co skutečně umíte, a to zkrátka nějaké úsilí vy-
žaduje. 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 spol-
ky 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 uče-
ním, 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.

Podstatné je to, co umíte,  
říká rektor VŠCHT Praha

studuj na
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STUDIUM, VZDĚLÁVÁNÍ
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Podívejte se na přehled akcí, které veřejné vysoké 
školy chystají pro uchazeče — najdete je na str. 12.

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu

ČZU Technická fakulta
Další informace najdete na straně 18.
v +420 224 384 216  O www.tf.czu.cz

ČVUT Masarykův ústav vyšších studií
Další informace najdete na straně 20.
v +420 224 353 169  O www.muvs.cvut.cz

L o g o
š k o l y

Jihočeská univerzita v Českých  
Budějovicích
Další informace najdete na straně 22.
v +420 389 032 191  O www.jcu.cz

MU Lékařská fakulta 
Další informace najdete na straně 26.
v +420 549 491 111  O www.med.muni.cz

L o g o
š k o l y

TUL Ekonomická fakulta 
Další informace najdete na straně 29.
v +420 485 352 388  O www.ef.tul.cz

Univerzita Hradec Králové
Další informace najdete na straně 31.
v +420 493 332 508  O www.uhk.cz

ČZU Provozně ekonomická fakulta
Další informace najdete na straně 18.
v +420 224 382 360  O www.pef.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Další informace najdete na straně 16.
v +420 224 381 111  O www.czu.cz

UK Matematicko-fyzikální fakulta 
Další informace najdete na straně 32.
v +420 951 551 289  O www.mff.cuni.cz

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

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 40.
v +420 387 842 108  O www.vstecb.cz

VUT Fakulta podnikatelská 
Další informace najdete na straně 41.
v +420 541 141 111  O www.fbm.vutbr.cz

ZČU Fakulta strojní
Další informace najdete na straně 38.
v +420 377 638 001  O www.fst.zcu.cz
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Vše na jednom místě 
v jedinečném kampusu 
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 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

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

•  Silniční a městská automobilová doprava
•  Zemědělská technika
•  Technologická zařízení staveb (volba  

specializace – Zařízení v agropotravinářském  
komplexu nebo Zařízení pro využití odpadů)

•  Obchod a podnikání s technikou
•  Informační a řídicí technika  

v agropotravinářském komplexu
•  Inženýrství údržby
•  Technology and Environmental Engineering 

(vyučovaný v AJ)
•  Agricultural Engineering (vyučovaný v AJ)

Studenti se v průběhu studia mohou zapojit do 
řady studentských projektů (stavba dronů, robo-
tický tým, studentská formule atd.). Díky bohaté 
mezinárodní spolupráci mohou studenti absolvovat 
část studia na vybraných univerzitách v zahraničí. 

Dny otevřených dveří: 12. 11. 2021, 21. a 22. 1. 2022.

Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat od 
12. 11. 2021 do 31. 3. 2022 na https://is.czu.cz/
prihlaska/

Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz  

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČZU V PRAZE nabízí vzdělávání jak v prezenční, tak v kombinované 
formě studia, včetně studia vybraných programů v angličtině.

pef.czu.cz

Bakalářské studium (3 roky): 
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 (2 roky): Provoz 
a ekonomika  Podnikání a administrativa 
 Informatika  Systémové inženýrství 

 Veřejná správa a regionální rozvoj  Projektové 
řízení  Economics and Management 
 Informatics  European Agrarian Diplomacy 
 Business Administration, Světová ekonomika

Doktorské studium (4 roky): 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

1 2 3

 univerzita nabízí studentům skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a studovny  široké možnosti mimoškolních a volnočasových 
aktivit  v univerzitním kampusu je špičkově vybavený sportovní areál  studentské koleje přímo v univerzitním kampusu

Možnost účasti na zahraničních studijních pobytech a stážích na partnerských univerzitách fakulty.

 Uzávěrka přihlášek: do 31. 3. 2022                          Dny otevřených dveří: 12. 11. 2021 a 21. 1. - 22. 1. 2022

Inzerce PEF.indd   1Inzerce PEF.indd   1 09.08.2021   11:43:2209.08.2021   11:43:22

http://www.pef.czu.cz
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FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

SOFTWARE

HARDWARE

UMĚLÁ INTELIGENCE

ALGORITMY

BEZPEČNOST

WEBOVÉ
TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÁ
GRAFIKA

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

POČÍTAČOVÉ
SYSTÉMY

PROPOJÍME TĚ SE SVĚTEM IT

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

PROČ JÍT NA FIT?

Zajímá tě víc? 
Podívej se na náš web www.fit.cvut.cz.

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

13. 11. 2021
leden 2022

http://www.fit.cvut.cz
http://www.fs.cvut.cz
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STUDUJ BYZNYS 
NA TECHNICE!

Chceš se stát manažerem s brilantní znalostí jazyků a technologií?

www.muvs.cvut.cz

Bc. 
EKONOMIKA 
A MANAGEMENT 

Ing.
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ  
INOVACÍ

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
ČVUT V PRAZE

   zajímavé studium medicíny, přírodních věd a techniky
   výborné uplatnění
   část studia lze realizovat v zahraničí

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 roky)

   Biomedicínská technika
   Optika a optometrie
   Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

        Biomedicínská informatika
        Informační a komunikační technologie

   Fyzioterapie
   Radiologická asistence
   Zdravotnické záchranářství
   Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

   Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. prosince 2021.

(nám. Sítná 3105, Kladno)

www.fbmi.cvut.cz

Inz_FBMI_KamPoMaturite_08-21_90x130.indd   1Inz_FBMI_KamPoMaturite_08-21_90x130.indd   1 28.7.2021   23:25:2228.7.2021   23:25:22

•  27 500 prací, 10 000 zdarma
•  Maturitní otázky
•  Čtenářské deníky
•  Slohové práce, referáty

http://www.muvs.cvut.cz
http://www.fbmi.cvut.cz
http://www.seminarky.cz
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Fakulta nabízí studium úzce propojené s praxí již v průběhu bakalářského studia s velkým mezioborovým 
přesahem do medicíny, ekonomie, IT, ochrany obyvatelstva a dalších oborů. Absolventi fakulty odcházejí 
do praxe jako vysoce cenění odborníci a nemají nouzi o pracovní nabídky.
Díky spolupráci s více než 140 univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí a poměrně malému 
počtu studentů garantujeme práci na aktuálních vědeckých a aplikačních problémech a možnost vycestovat 
do zahraničí na stáže a dlouhodobé pobyty.
Fakulta též nabízí neformální vyžití v podobě kulturně-společenských a vědeckých akcí. Pořádáme plesy, 
Noc na Jaderce, konference, Festival umění, divadla atd. Příjemné prostředí napomáhá lépe zvládat náročné 
studium.
Den otevřených dveří (DOD): 30. 11. 2021 a 25. 1. 2022 Praha

 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

•  Kvantové technologie
•  Matematické
 modelování
•  Radiační ochrana
•  Elementární částice
 a urychlovače

•  Informatika
 a software
•  Kvantová fyzika
•  Lasery
•  Jaderná fyzika
•  Nanotechnologie

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

• Optoelektronika
• Reaktory a energetika
• Termojaderná fúze
• Radiologie

Moderní aplikace přírodních věd

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno

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

•  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 labora-
tořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní 
plochu ve městě.

•  Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERASMUS+, 
vnitřní mobilitní agentury aj.

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 4. 2. 2022. 
Přihlášky ke studiu do 15. 4. 2022 
(fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/index.html)

Vyberte VŠ 
napoprvé

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

http://www.vysokeskoly.com


Více informací ke studiu a přihláškám na www.ef.jcu.cz  

Design
your

Study
LifeDesign

your

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí:
- bakalářské programy s volnými kombinacemi
- bakalářské programy pro budoucí učitele středních škol 
- magisterské studijní programy pro budoucí učitele středních škol 
- magisterské programy neučitelské 
- doktorské studijní programy

Vyberte si studium v těchto oblastech:
- filologie - angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, španělština
- historické vědy - historie, archeologie, archivnictví
- vědy o umění a kultuře - estetika, dějiny umění a kulturní studia

Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech:

Ekonomika a management (Bc.) Podniková informatika (Bc.)
Management regionálního rozvoje (Bc.) Finance a účetnictví (Bc.)
Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.) Cestovní ruch (Bc.)

Finance a účetnictví (Ing.)
Aplikovaná informatika (Ing.)
Ekonomika a management (Ing.)
Analýza v ekonomické a finanční praxi (Ing.)
Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)
Regional and European Project Management

Ekonomická fakulta JU

Filozofická fakulta JU
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Více informací ke studiu a přihláškám na www.ef.jcu.cz  
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Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí:
- bakalářské programy s volnými kombinacemi
- bakalářské programy pro budoucí učitele středních škol 
- magisterské studijní programy pro budoucí učitele středních škol 
- magisterské programy neučitelské 
- doktorské studijní programy

Vyberte si studium v těchto oblastech:
- filologie - angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina, španělština
- historické vědy - historie, archeologie, archivnictví
- vědy o umění a kultuře - estetika, dějiny umění a kulturní studia

Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech:

Ekonomika a management (Bc.) Podniková informatika (Bc.)
Management regionálního rozvoje (Bc.) Finance a účetnictví (Bc.)
Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.) Cestovní ruch (Bc.)

Finance a účetnictví (Ing.)
Aplikovaná informatika (Ing.)
Ekonomika a management (Ing.)
Analýza v ekonomické a finanční praxi (Ing.)
Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)
Regional and European Project Management

Ekonomická fakulta JU

Filozofická fakulta JU
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Více informací ke studiu a přihláškám na www.prf.jcu.cz  

Více informací ke studiu a přihláškám na www.pf.jcu.cz  

Studentům se zájmem o ryby a jejich chov, o vodu a její šetrné využívání 
i o ochranu vodních ekosystémů nabízíme všechny úrovně VŠ vzdělání 
v prezenční i kombinované formě.

Bakalářské studium Navazující magisterské studium  Doktorské studium 

Rybářství Rybářství a ochrana vod Rybářství 

Ochrana vod  Ochrana vodních ekosystémů

Naše fakulta je moderní a otevřená instituce spolupracující s významnými zahraničními partnery. 

Kromě kvalitního vzdělání studentům poskytujeme velkorysá stipendia, možnost placené práce 

v laboratořích a v terénu i možnost využití vlastního rybářského revíru fakulty.

 
 

Přírodovědecká fakulta JU

Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Pedagogická fakulta JU
Zajímá Vás práce učitele mateřské školy, základní školy nebo střední školy? 
Chcete se stát odborníkem na speciální nebo sociální pedagogiku? 
Chcete pracovat jako asistent pedagoga, vychovatel či psycholog? 
Pedagogická fakulta Vás na tuto práci připraví.

Vyberte si studium z řady bakalářských programů s volnými kombinacemi,
magisterských programů pro budoucí učitele, ale i z řady neučitelských 
a doktorských studijních programů v těchto oblastech:
   - učitelství
   - psychologie
   - neučitelská pedagogika
   - tělesná výchova a sport; kinantropologie
  

Nabízíme studium v bakalářských oborech v různých oblastech biologie, chemie,
fyziky, matematiky a informatiky. V případě profesně orientovaných oborů
je kladen důraz na praxe relevantní pro ten který obor, například v nemocničních
laboratořích, výrobních podnicích atd.

Nabídka tříletých bakalářských oborů: 

Aplikovaná informatika Biomedicínská laboratorní technika Měřicí a výpočetní technika   

Aplikovaná matematika Fyzika Péče o životní prostředí 

Biofyzika Chemie Obory vzdělávání budoucích 

Biologie Biological Chemistry středoškolských učitelů 

Studium pro budoucí středoškolské učitele lze na PřF kombinovat z těchto oborů:

Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Informatika, Geogra�e.
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Více informací ke studiu a přihláškám na www.tf.jcu.cz  

Více informací ke studiu a přihláškám na www.zf.jcu.cz  

Více informací ke studiu a přihláškám na www.zsf.jcu.cz  

Připravujeme studenty moderními metodami pro profese, bez nichž 
se společnost neobejde. Naučíme vás dělat užitečnou práci, které si lidé váží,
a naši absolventi se vždy velmi snadno uplatní na trhu práce.  

 

Bakalářské studium (Bc.) 

Fyzioterapie   Laboratorní diagnostika  Nutriční terapie 

Pediatrické ošetřovatelství  Porodní asistence   Radiologická asistence

Sociální práce   Všeobecné ošetřovatelství  Zdravotně-sociální péče 

Zdravotnické záchranářství

Navazující magisterské studium (Mgr.)

Specializace v ošetřovatelství  Management sociální práce v organizacích

Doktorské studium (Ph.D.)

Ošetřovatelství   Rehabilitace    

      

       

 

 

 

Jsme jednou z nejstarších fakult Jihočeské univerzity a jsme nedílnou 
součástí zemědělské tradice regionu. Realizujeme kvalitní výzkum 
a vyvíjíme moderní technologie nejen pro zemědělství. Nabízíme možnost 
studia prezenční i kombinovanou formou v bakalářských, navazujících 
magisterských i doktorských studijních programech:

Zootechnika Biologie a ochrana zájmových organismů 
Agroekologie Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Agropodnikání Kvalita zemědělských produktů
Zemědělství Zemědělské biotechnologie   
Zemědělské inženýrství  Zemědělská technika a technologie
 Multifunctional Agriculture

Zdravotně sociální fakulta JU

Teologická fakulta JU
Musím být věřící, abych u vás mohl studovat?
Nemusíš. Naše fakulta je otevřená všem lidem bez rozdílu vyznání a věku.

Nabízíme bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy 
v prezenční i kombinované formě 
v několika oblastech: Filosofie
 Pedagogika volného času
 Religionistika
 Sociální a charitativní práce
 Teologie
 Učitelství náboženství a etiky
 Teologie služby 
  

Zemědělská fakulta JU

Učím
e 

lid
i 

pomáhat

Vyvíjíme technologie,pracujeme s přírodou.
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Nastartuj  
svou kariéru!

Zapoj se do výzkumu už od prváku,
nech se odměnit stipendiem,
užij si Brno a naše špičkově  vybavené areály!

www.sci.muni.cz

@sci.muni.cz

sci_muni

Fo
to

: T
om

áš
 H

áj
ekv sobotu 6. listopadu (Open Day − online)

v sobotu 22. ledna 2022

v úterý 25. ledna 2022

Přijď na Dny otevřených dveří

Vyber si z 20 bakalářských programů a jejich 42 specializací!

přírodní vědy
matematika
učitelství pro SŠ

http://www.sci.muni.cz
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Nabídka programů Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity 2022/2023

15.1.2022, 19.1.2022

Den otevřených dveří LF MU

— Všeobecné lékařství
— Zubní lékařství

Přijímací zkoušky: 17. – 18. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Magisterské programy

— Bioanalytická laboratorní diagnostika  
     ve zdravotnictví – embryolog

Přijímací zkoušky: 23. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Bakalářské programy

— Dentální hygiena
— Fyzioterapie
— Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
— Nutriční terapie
— Optika a optometrie
— Ortoptika
— Porodní asistence
— Radiologická asistence
— Všeobecné ošetřovatelství
— Zdravotnické záchranářství

Přijímací zkoušky: 23. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Navazující magisterské programy
— Fyzioterapie
— Intenzivní péče
     (prezenční a kombinovaná forma)
— Optometrie
— Výživa dospělých a dětí
— Veřejné zdravotnictví
     (kombinovaná forma) – nově otevíráme

Přijímací zkoušky: 23. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 1. 2022 – 30. 4. 2022

Simulační 
centrum 
SIMU

SIMU je jedním z nejmodernějších simulačních center 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. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale 
naopak hříchem je se z chyby se nepoučit.

Přípravný kurz ke studiu

e-přihlášky se podávají
do 30. 9. 2021

www.is.muni.cz/prihlaska

6.11.2021

Open Day MU Kontakty

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

http://www.med.muni.cz
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Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

 a Palackého tř. 1946/1
  612 00 Brno
 v +420 541 562 802
 a studijni@pharm.muni.cz
 O www.pharm.muni.cz/ 
  pro-uchazece/ 
  magisterske-studium
	X FarmacieBrno

Farmaceutická fakulta MU nabízí studium v perspektivní  vzdělávací oblasti FARMACIE 

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE – pětileté studium (Mgr.) 

Farmacie je zdravotnický obor teoreticky i prakticky zaměřený na léčiva, jejich výzkum, vývoj, hodno-
cení, přípravu, výrobu a poskytování. Absolvent magisterského studia  farmacie je odborně způsobilý 
k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v lékárnách, nemocnicích, laboratořích zdravotnického 
charakteru, laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv, ve farmaceutických výrobních a distribučních 
společnostech, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem 
a inovacemi,  v řídících strukturách zdravotnictví a v dalších souvisejících oblastech. 

Absolventi po získání titulu „magistr“, mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický 
titul „doktor farmacie“ (PharmDr.). Fakulta dále nabízí doktorský studijní program v pěti oborech 
studia (Ph.D.). 

Den otevřených dveří: 4. 2. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: 20. - 23. 6. 2022

Informace o přijímacím řízení:  
 https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium

„S programováním jsem neměla žádné 
zkušenosti, ale ty se dají lehce získat. 
Důležitější je logické uvažování, 
matematika a efektivní řešení 
problémů, na což se FI MU zaměřuje.“
Klára Petrovičová, absolventka Bc. programu Informatika,
zaměření Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

dny otevřených dveří v roce 2021/22: 6. 11., 25. 11., 20. 12., 4. 2.
řada možností pro přijetí bez přijímaček
propojení studia, výzkumu a praxe v jedné budově
hrubý průměrný nástupní plat absolventů 55 783 Kč
za 27 let přes 5000 úspěšných absolventů: �.muni.cz/alumni/gallery

#fimuni programy.fi.muni.cz

 Stáhněte si e-booky zdarma 
•  Lékařské fakulty
•  Psychologie
•  Policejní akademie ČR a další
•  Stahujte zdarma na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

http://www.fi.muni.cz
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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
	X af.mendelu
	[ af.mendelu

Vzdělání pro budoucnost
Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlech-
těním rostlin, technologiemi výroby potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, biotechnologiemi, 
aplikovanou technikou, tématy souvisejícími se změnami klimatu. Znalosti budete získávat v nejmoderněj-
ších laboratořích, ve sklenících či fytotronech, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo 
v potravinářských poloprovozech – například pivovaru, pekárně či masně a mini-mlékárně.
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)
Vysvětlení zkratek: sp = specializace, +K = obor je vyučován i v kombinované formě 
Po úspěšném absolvování můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu a poté i v doktorském studiu.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 7. 1., 21. 1. a 4. 2. 2022
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2022

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.): 
SP Zahradnické inženýrství
•  S Zahradnictví (p+k)
•  S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
•  S Zpracovatelské technologie a kvalita 

potravin (p+k)
SP Floristická tvorba (bez S) 
SP Realizace a správa zeleně
•  S Správa zeleně (k)
•  S Zahradní a krajinářské realizace (p)
SP Krajinářská architektura (bez S, p) 

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 Krajinářská architektura  
(Ing. arch., bez S, p)
SP Realizace a správa zeleně (bez S, p)
SP International Master of Horticulture  
Science (bez S, p, a)

Vysvětlení zkratek: SP – studijní program, S – specializace, p – prezenční forma, k – kombinova-
ná forma, a — výuka v anglickém jazyce 
Dny otevřených dveří: 28. ledna 2022 a 10. února 2022 
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2022 (Bc.) a do 20. května 2022 (Ing.)

STUDUJ NA ÚRODNÉ PŮDĚ
Mimořádný den otevřených dveří: 16. záři 2021

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

 a Studentská 2
  461 17 Liberec
 v +420 485 353 639
 a lenka.nevyhostena 
  @tul.cz
 O www.ft.tul.cz

Bakalářské studijní programy: 
NÁVRHÁŘSTVÍ — pouze prezenční  
forma — po prvním semestru studia se dělí  
na specializace:
•  Textilní technologie a vzorování
•  Návrhářství textilu a oděvu
•  Návrhářství skla a šperku

TEXTILNÍ MARKETING  

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY  
A NANOMATERIÁLY — po prvním semestru  
studia se dělí na specializace:
•  Projektování a tvorba textilií
•  Netkané textilie a nanovlákna

VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE 

Navazující magisterské studijní programy:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ — po prvním semestru studia 
se dělí na specializace: 
•  Netkané textilie a nanovlákenné materiály 
•  Oděvní technologie a materiály
•  Textilní technologie a materiály 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ  

DESIGN – TEXTIL, ODĚV, SKLO, ŠPERK  — pouze 
prezenční forma studia 

Doktorské studijní programy:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Den otevřených dveří: sobota 5. února 2022
Termíny podání přihlášek BSP, NMSP a DSP naleznete na webových stránkách:
 http://www.ft.tul.cz/uchazeci
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 www.ucitel21.cz     www.univerzitnimesto.cz

POJĎ K NÁM 
STUDOVAT, POJĎ UČIT, 
POJĎ MĚNIT SVĚT!
Jsme moderní pedagogická 
fakulta s vizí!

Máme širokou nabídku učitelských i neučitelských 
studijních programů, které realizujeme v rámci 
našeho unikátního konceptu Učitel21 – moderního 
pojetí přípravy budoucích pedagogů.

Dny otevřených dveří: 3. 12. 2021 a 15. 1. 2022
Podávání přihlášek: 1. 11. 2021 – 15. 3. 2022

I

EF

I

EF

AM

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:

FAKULTA
EKONOMICKÁ

KRÁSA LIBERCE - POVĚST HARCOVA - ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY - ZAŘÍZENÉ DOUČOVÁNÍ - PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ

TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
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http://www.ucitel21.cz
http://www.ef.tul.cz
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Den otevřených dveří (osobně i on-line): 2. 2. 2022

Studijní programy: 

•  Všeobecná sestra (Bc., prezenční a kombinovaná forma)
•  Dentální hygiena (Bc., prezenční forma)
•  Porodní asistence (Bc., prezenční forma)
•  Pediatrické ošetřovatelství (Bc., prezenční a kombinovaná forma)

•  Speciální pedagogika (Bc., prezenční a kombinovaná forma)
•  Sociální patologie a prevence (Bc., prezenční a kombinovaná forma)
•  Edukační péče o seniory (Bc., prezenční a kombinovaná forma)

•  Veřejná správa a sociální politi-
ka (NMgr., prezenční a kombi-
novaná forma)

Moderní specializované učebny 
Spolupráce s odborníky 
Vysoký podíl praxe 
Příjemné osobní prostředí

Bližší informace včetně  
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY fakulty 
najdete na www.fvp.slu.cz!

 a Bezručovo nám. 885/14
  746 01 Opava
 v +420 553 684 124
 a studium@fvp.slu.cz
 O www.fvp.slu.cz
	X slu.fvp
	[ fakultaverejnychpolitik
  Fakulta veřejných politik

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

http://www.fvp.slu.cz


studuj na
uhk.cz uhk.cz uhk_cz uhk_cz

Dny otevřených dveří
7.–8. ledna 2022

biologie a ekologie

toxikologie

fyzikální měření

učitelství

archeologie

politologie

historické vědy

sociologie

grafická tvorba

speciální pedagogika

transkulturní komunikace

cizí jazyky

informatika

datová věda

ekonomika a management

cestovní ruch

Vyber si na UHK ze 150 studijních programů.

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Fakulta informatiky
a managementu

Přírodovědecká fakulta

http://www.uhk.cz
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Fyzika
Bakalářský program (Bc.)

Fyzika

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika 

Biofyzika a chemická fyzika 

Částicová a jaderná fyzika 

Fyzika atmosféry, meteorologie 

a klimatologie 

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů 

Fyzika povrchů a plazmatu 

Geofyzika a fyzika planet 

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice 

Optika a optoelektronika 

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské programy (Bc.)

Informatika

 Obecná informatika

 Databáze a web

 Umělá inteligence

 Počítačová grafika, vidění 

a vývoj her

 Programování a vývoj software

 Systémové programování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Informatika – Diskrétní modely 

a algoritmy 

Informatika – Jazykové technologie 

a počítačová lingvistika 

Informatika – Softwarové a datové 

inženýrství 

Informatika – Softwarové systémy 

Informatika – Teoretická informatika 

Informatika – Umělá inteligence 

Informatika – Vizuální výpočty a vývoj 

počítačových her 

Matematika
Bakalářské programy (Bc.)

Obecná matematika

Matematika pro informační 

technologie

Finanční matematika

Matematické modelování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika 

Matematická analýza 

Matematické modelování ve fyzice 

a technice 

Matematické struktury 

Matematika pro informační 

technologie 

Numerická a výpočtová matematika 

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské programy (Bc.)

Kombinace programů se zaměřením 

na vzdělávání

 Fyzika 

 Matematika 

 Informatika 

 Deskriptivní geometrie

Matematika v kombinaci s jedním 

z programů učitelství na FF UK

 Český jazyk a literatura

 Anglický jazyk a literatura

 Francouzský jazyk a literatura

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Kombinace programů učitelství 

pro střední školy

 Fyzika

 Matematika

 Informatika

 Deskriptivní geometrie

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika 
z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů 

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. 

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2022
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2022 

R mff.cuni.cz R matfyz.cz R facebook.com/MFFUK

http://www.mff.cuni.cz
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Fyzika
Bakalářský program (Bc.)

Fyzika

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika 

Biofyzika a chemická fyzika 

Částicová a jaderná fyzika 

Fyzika atmosféry, meteorologie 

a klimatologie 

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů 

Fyzika povrchů a plazmatu 

Geofyzika a fyzika planet 

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice 

Optika a optoelektronika 

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské programy (Bc.)

Informatika

 Obecná informatika

 Databáze a web

 Umělá inteligence

 Počítačová grafika, vidění 

a vývoj her

 Programování a vývoj software

 Systémové programování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Informatika – Diskrétní modely 

a algoritmy 

Informatika – Jazykové technologie 

a počítačová lingvistika 

Informatika – Softwarové a datové 

inženýrství 

Informatika – Softwarové systémy 

Informatika – Teoretická informatika 

Informatika – Umělá inteligence 

Informatika – Vizuální výpočty a vývoj 

počítačových her 

Matematika
Bakalářské programy (Bc.)

Obecná matematika

Matematika pro informační 

technologie

Finanční matematika

Matematické modelování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika 

Matematická analýza 

Matematické modelování ve fyzice 

a technice 

Matematické struktury 

Matematika pro informační 

technologie 

Numerická a výpočtová matematika 

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské programy (Bc.)

Kombinace programů se zaměřením 

na vzdělávání

 Fyzika 

 Matematika 

 Informatika 

 Deskriptivní geometrie

Matematika v kombinaci s jedním 

z programů učitelství na FF UK

 Český jazyk a literatura

 Anglický jazyk a literatura

 Francouzský jazyk a literatura

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Kombinace programů učitelství 

pro střední školy

 Fyzika

 Matematika

 Informatika

 Deskriptivní geometrie

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika 
z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů 

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. 

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2022
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2022 

R mff.cuni.cz R matfyz.cz R facebook.com/MFFUK

Vyber si z téměř 600 studijních programů na největší univerzitě v ČR. Studuj v Praze,  
Hradci Králové nebo v Plzni. Zapojíme tě do špičkové vědy, přátelského prostředí 
a mezinárodní spolupráce. Těšíme se na tebe!

NAKARLOVKU.CZ

POJĎ STUDOVAT NA KARLOVKU

„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.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

adipoint.wordpress.com

CHCETE
VĚDĚT
VÍC?

http://www.mff.cuni.cz
http://www.nakarlovku.cz
http://www.lf1.cuni.cz/adiktologie
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najdi si svůj směr

www.fsv.cuni.cz

komunikační studia  |  ekonomie  |  politologie  |  sociologie  |  teritoriální studia

Studuj na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy!

HISTORIE – JAZYKY A LITERATURY
KULTURA – PRÁCE S LIDMI – ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ff.cuni.cz @ff.cuni @ff_cuni @ff_cuni

www.vspj.cz/eprihlaska

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

CESTOVNÍ RUCH

FINANCE A ŘÍZENÍ

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ  

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

PREZENČNĚ I 
KOMBINOVANĚ

Bc.

NMgr.

http://www.fsv.cuni.cz
http://www.ff.cuni.cz
http://www.vspj.cz
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Univerzita obrany

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.
•   KYBERNETICKÁ 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:
6. 11. 2021, 2. 12. 2021, 13. 1. 2022, 3. 3. 2022  

Fakulta vojenského zdravotnictví: 
4. 12. 2021, 15. 1. 2022

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

 a Kounicova 156/65
  662 10 Brno
 v +420 973 443 448, 
  +420 973 442 732, 
  +420 973 442 554
 a jdunaunob@unob.cz
 O www.unob.cz
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Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

 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

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

• 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

Den otevřených dveří:  
10. prosince 2021 

Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní vzdělání v oblasti dopravy.

nabízí pro akademický rok 2022/2023 bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy:
• Ekonomika a management
• Finance 
• Hospodářská politika a veřejná správa
• Hospodářská politika a veřejná správa profesní 
 (ochrana spotřebitele)
• Aplikovaná informatika  
 (multimédia ve firemní praxi)
• Informatika a systémové inženýrství
Proč studovat u nás?
Kvalitní výuka s dobrým uplatněním v praxi, propojení studia 
s praxí, možnost studia vybraných předmětů i celých programů 
v angličtině,  rozsáhlá nabídka ERASMUS+  zahraničních výjez-
dů, velké sportovní vyžití, ubytování, učebny, menza i knihovna 
na jednom místě v univerzitním kampusu.
Navštivte nás na Dni otevřených dveří 10. 12. 2021.
Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2022.
Přijetí do bakalářského i magisterského studia bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu, preferenč-
ní body pro aktivní uchazeče (podmínky na stránkách fakulty).

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

 a Studentská 95
  532 10 Pardubice
 v +420 466 036 142
 a ipc.fes@upce.cz
 O www.feska.cz
  eprihlaska.upce.cz
	X fes.upce
	[ feskapardubice

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní škola, která studentům nabízí maximální prostor 
k uplatňování vlastních nápadů a zároveň rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti. Fakulta je jedinečná svou 
součinností napříč všemi studijními obory a tato kooperace je velmi cenná při realizaci společných 
projektů. Uchazečům o studium nabízíme bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. 
Studijní programy je možné absolvovat v prezenční a některé i v kombinované formě studia. Více 
informací poskytne na uvedených kontaktech Studijní oddělení fakulty.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Univerzitní 2431
  760 01 Zlín
 v +420 576 034 214
  +420 576 034 208
 a studium@fmk.utb.cz
 O fmk.utb.cz
	X Fakulta multimediálních  
  komunikací
	[ @fmk.utb Den otevřených dveří proběhne 5. 11. 2021.

Studijní programy

• Marketingová komunikace
• Teorie a praxe animované tvorby
• Teorie a praxe audiovizuální tvorby 
 (specializace: Kamera, Produkce, Režie  
 a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální 
 efekty, Zvuková skladba)

• Multimédia a design 
 (specializace: Design obuvi, Design oděvu,  
 Design skla, Digitální design, Grafický design,  
 Produktový design, Tvorba prostoru,  
 Průmyslový design, Reklamní fotografie, 
 Game Design)
• Výtvarná umění 
• Arts Management
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 a Nad Stráněmi 4511
  760 05 Zlín
 v +420 576 035 052
 a studium@fai.utb.cz
 O www.utb.cz/fai

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 — pre-
zenční

NABÍZÍME:

•  kvalitní vzdělání

•  softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, 
počítačové učebny, laboratoře

•  zahraniční studijní pobyty

•  široké uplatnění na trhu práce 

Termín podání přihlášky: do 31. 3. 2022

Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

 a studium@ft.utb.cz
 O www.ft.utb.cz
 [ @ft.utb

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Pokud jste byli odjakživa fascinováni tím, jak funguje svět. Pokud se chcete dozvědět víc o ma-
teriálech, potravinách, ochraně životního prostředí, výrobních technologiích, kosmetice nebo 
polymerech. Uplatnit se v oborech, které denně hýbou světem kolem nás. Pokud vás stejně jako 
kvalitní vědecké vybavení a smysluplný výzkum, motivuje přátelský přístup učitelů a inspirativní 
prostředí. Pokud prostě chcete studovat tam, kde nejste jen číslo v přeplněné posluchárně. Pak 
je Fakulta technologická UTB ve Zlíně tou správnou volbou. 

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
•  Polymerní materiály a technologie
•  Biomateriály a kosmetika
•  Ochrana životního prostředí
•  Materiálové inženýrství
•  Výroba a konstrukce obuvi

TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ  
POTRAVIN
•  Technologie potravin
•  Gastronomické technologie
•  Chemie a analýza potravin
•  Potravinářské biotechnologie  

a aplikovaná mikrobiologie

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
•  Technologická zařízení

Den otevřených dveří: únor 2022 
Deadline přihlášek: 31. 3. 2021
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Dlouhodobé praxe, zahraniční stáže, moderní 
technologie… VŠTE je ideální volbou pro 
studenty, kteří chtějí něčeho dosáhnout
Na VŠTE nejsme jen čísla. Tato slova můžete často slýchat z úst studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Není to jen 
prázdná fráze, ale něco, za čím si skutečně stojí. Někteří z nich se dokonce nebojí označit atmosféru na škole za rodinnou. Že vás studium v takovém 
prostředí láká? Pak se můžete přihlásit do přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023! Ale pozor, dlouho se nerozmýšlejte, přihlášky je nutné 
odevzdat do 30. dubna 2022.

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, větši-
na odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá 
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkuše-
ností. 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!

http://www.vstecb.cz


http://pojdnafp.cz
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22 let zkušeností, přes 100 000 úspěšných studentů

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

++ Stahujte zdarma
časopis Kam Po Maturitě, testy 
k přijímačkám, maturitě a e-booky 
k nejžádanějším oborům VŠ

++ Učebnice pro přípravu
Všechny učebnice k přípravě na 
maturitu a přijímačky

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

Lékařské 
fakulty

Biologie

Fyzika

Právo

Politologie 
a mezinárodní  

vztahy

Policejní 
akademie

Žurnalistika 

Psychologie

Chemie

OSP, TSP, ZSV

Matematika

Zahájení říjen

Nulté (celoroční) i kratší kurzy

Středa/sobota

Prezenční (Praha, Brno, 
Ostrava) i online kurzy

Přečtěte si medailony  
našich lektorů na str. 11

++

++

++

++

++

Připravte se na  

PŘIJÍMAČKY

http://www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/


studuj na

43vysokeskoly.comSoukromé vysoké školy

PRIGO Vysoká škola
Poskytuje vzdělání v bakalářských (Bc.) 
a navazujících magisterských (Ing.) 
programech

Hospodářská politika a správa 
Economic Policy and Public Administration 
Informační a komunikační bezpečnost  
(kyberbezpečnost)  
Information and Communication Security  
(Cybersecurity) 
Sociální politika a sociální práce 
Social Policy and Social Work

• Prezenční i kombinovaná forma studia
• Možnost prominutí přijímací zkoušky
•  Prezenční studium ZDARMA a každý student 

obdrží iPad
• Studium v českém a anglickém jazyce
•  Spolupracujeme s univerzitami po celém světě

•  Zahraniční mobility v rámci programu ERASMUS+
•  Competencies for Master’s Degree – příprava 

na magisterské studium v zahraničí

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

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

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

 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

Většina soukromých vysokých škol přijímá přihlášky 
pro akademický rok 2021/2022 až do září.

Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

Unicorn University
Další informace najdete na straně 46.
v+420 221 400 886  
O www.unicornuniversity.net

HUMANITAS, Fakulta společenských studií 
Vsetín
Další informace najdete na straně 43.
C +420 605 292 877  O www.huni.cz

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 vý-
zkumných 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 sa-
mosprávy, 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.

http://www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/
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A unique  
education.   
Like you.

www.unyp.cz

Educating Tomorrow’s Leaders

Bakalář | Magistr 
MBA | Ph.D.

Studijní programy
Americké bakalářské programy
ve spolupráci se State University
of New York, Empire State College.
Akreditace: Middle States Commission 
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
•  Obchodní administrativa (dvojí diplom)
•  Komunikace a média (dvojí diplom)
•  Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
•  Psychologie (dvojí diplom)
•  Informační technologie
•  Anglický jazyk a literatura
•  Vývoj dítěte
•  Politologie
•  Umění digitálních médií 

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

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
• Management
• Marketing
• Finance
• Podnikání
• Global Business Services
•  Online flexibilní MBA programy 

(titul udělený od National American 
University)

•  Kurz Coaching and Mentoring  
(akreditace EMCC)

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

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

Akreditace a členství
Programy UNYP jsou akreditovány:
•  MŠMT – Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR
•  IACBE – Mezinárodním shromážděním 

kolegia pro obchodní vzdělávání 
(International Accreditation Council for 
Business Education)

•  BAC – Britskou akreditační radou 
(British Accreditation Council for 
Independent Further and Higher 
Education)

• CAMBAS – Českou asociací MBA škol

University of New York in Prague

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 prestižní, akreditované studijní programy ve spo-
lupráci s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy. 
Spolupráce se týká především dohod o studiu, jejichž výsledkem je mimo jiné 
možnost získat tzv. dvojí titul (double degree) – americký bakalářský titul ze State 
University of New York, Empire State College a evropský titul z UNYP.

Mezinárodní charakter
Akademické i odborné zázemí na UNYPu zajišťuje více než 125 lektorů ze Spoje-
ných států, Velké Británie a dalších více než 30 zemí světa. Mezinárodně uznávaní 
a zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, studenty pod-
porují v kritickém a analytickém myšlení a co nejaktivnější participaci na výuce. 
Snaží se studentům pomáhat hledat a používat kreativní a inovativní přístupy 
k řešení problémů a připravit je na úspěšnou kariéru na stále rychleji se měnícím 
pracovním trhu 21. století. V současné době na UNYP studuje přibližně 800 stu-
dentů z více než 60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní multikulturní 
atmosféru. Různorodé studijní prostředí odráží komplexitu dnešní doby a dělá 
z UNYPu jednu z nejzajímavějších vzdělávacích institucí v ČR.

Výhody studia
•  Akreditované americké a evropské studijní programy
•  Všechny programy vyučovány v angličtině
•  Dual degree programy (dvojí diplom – získání diplomu z prestižní americké 

univerzity a zároveň diplomu z UNYP)
•  Americký model vzdělávání zaměřený na rozvoj kritického myšlení 

a interaktivní výuku
• Multikulturní prostředí
• Malý počet studentů ve třídách
•  Pracovní stáže a výměnné studijní pobyty v zahraničí
• Kariérní poradenství
•  Nový moderní kampus v centru Prahy
• Technické vybavení na vysoké úrovni
•  Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

 a Londýnská 41
  120 00 Praha 2
 v +420 224 221 261/281
 a admissions@unyp.cz
 O www.unyp.cz
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http://www.unyp.cz
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DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ!

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

●  Prezenční, kombinovaná  
a online forma studia.

●  Od přijímaček až po zkoušky 
komunikujeme online.

●  Umožníme Ti pracovat na skvělých 
projektech. Třeba pro švýcarský CERN.

●  Učíme to, co funguje v praxi. Vzděláváme 
profesionály, o které trh stojí.

●  Nabízíme atraktivní praxe. V Unicornu, 
Microsoftu, KPMG a jinde.

APLIKOVANÁ EKONOMIE 
A ANALÝZA DAT

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 
A BIG DATA

ONLINE STUDIUM

SOFTWAROVÝ  
VÝVOJ

BUSINESS 
MANAGEMENT

http://www.unicornuniversity.net
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Vstupte do světa fi nancí 
vybaveni teorií i praxí.
Studujte nový program
Finanční management.

LETOS MIMOŘÁDNĚ:
•  Přihlášky ke studiu přijímáme 

do 30. září 2021.

•  Do studijních programů v češtině 
přijímáme bez přijímacích zkoušek.

•  Přijímací zkoušky do anglických 
programů se konají online.

w w w . m u p . c z

Už 20 let pomáháme 
kreslit Vaši budoucnost

Vydělej si snadno pár stovek
Určitě máš někde v počítači zápisky ze školy. Na portálu studentino.cz máme akci 
pro každého, kdo na portál nahraje nové kvalitní studijní materiály. 

Do 30. 9. 2021 za každý 
materiál nabízíme 4 Kč  
a za registraci navíc 50 Kč.

Takže když nahraješ a zařadíš 
třeba 70 materiálů ze školy, 
máš u nás 330 Kč!

Na studentino.cz zjistíš,  
jak na to!

http://www.mup.cz
http://www.studentino.cz
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 a Spálená 76/14  
  110 00 Praha 1
 v +420 810 888 500
 a info@vso-praha.eu
 O www.vso.cz
	X vsocz
	[ vsopraha

Vysoká škola obchodní v Praze
Gratulujeme maturantům a nabízíme jedinečné pokračování 
studia na VŠO
Naše škola nestojí na jednom místě, ale hýbe se, posouvá 
kupředu. Stejně jako svět není statický a čím dál rychleji 
se vyvíjí. Vysoká škola obchodní si klade za cíl připravo-
vat studenty nikoli na svět minulý, ale dokonale současný 
s výhledem na obory s atraktivním uplatněním. Výsledkem 
jsou studijní programy, které na jiných školách nenajdete, 
s pedagogy, kteří většinou prožili vlastní úspěšný kariérní 
příběh a studentům nepředávají pouze teoretické znalosti, 
ale reálné postřehy a zkušenosti.
Představte si svoji budoucnost s akademickým titulem, 
znalostmi a kontakty v oboru, který si teď odpočinul, aby 
během příštích let získal nové síly, směr i perspektivu pro 
všechny připravené. Buďte u toho a nastupte k nám na 
palubu letu číslo 2024. 
Cílovou destinací je okamžik, ve kterém vystoupíte ke svým 
kariérám, vybaveni skutečnými znalostmi s akademickým 
titulem jako pasem, nebo chcete-li klíčem od dveří vysněné 
kariéry. 
STUDUJTE LETECTVÍ, DRONY A CESTOVNÍ RUCH
Výběr správné vysoké školy ovlivní zásadním způsobem 
celý váš život. Zvolte si takovou vysokou školu, kterou ne-
budete chtít proletět, ale naopak naplno zažít. U létání ale 
zůstaneme. Jestli je vám blízké cestování, letectví a vše, co je 
trochu výš nad zemí, pak jste připraveni vybírat si z několika 
atraktivních oborů jako například: cestovní ruch, letectví, 
letový provoz a nebo drony.
život — Se svojí vysokou školou strávíte několik let života, 
chcete-li mládí, které formuje podobu mnoha dalších let. 
A právě vysoká škola zásadním způsobem ovlivňuje, koho 
budete ve svém životě potkávat, kde se budete pohybovat, 
v jaké stylu a s jakým nadhledem.
perspektiva — Svět je nejkrásnější z koňského hřbetu, proto-
že vám dává vyšší rozhled. Kariéra v letectví nebo v cestov-
ním ruchu je v tomhle stejná. Svět se rychle mění a úspěšní 

jsou ti, kteří dokáží předvídat. 
let číslo 2024 - let it happen - obory:
Vysokoškolská cesta do cestovního ruchu
Cestování představuje DNA současné společ -
nosti a jeho rozvoj nelze zastavit. Vyvíjí se způ -
soby cestování, motivace, technologie a do téhle 
mozaiky vás dokážeme uvést tak, že z letu číslo 2024 
vystoupíte jako skuteční odborníci na cestovní ruch. 
www.cestovanijecool.cz
Vysokoškolský rozhled v letectví a řízení letové dopravy
Pohyb po planetě se stal naprostou samozřejmostí. Vzdále-
nosti se zkrátily a vše je v pohybu. Buďte v něm i vy. Letectví 
má za sebou nevídaný útlum a stejně jako cestovní ruch, stojí 
na startu nové éry. Nic se nebude vracet zpátky, ale vznikne 
nová realita, ve které bude všechno trochu vyspělejší, digitál-
nější a vy tomu můžete porozumět a najít zajímavé uplatnění. 
www.tadyjsemkapitan.cz
Vzhůru do letového provozu
Propojovat, kombinovat, měřit a sledovat. Letadla se 
nesmí v letových koridorech poztrácet a vy se nau-
číte, jak jim dát správný směr. Obor, ve kterém se ne-
ztratíte ani vy, se nazývá Řízení letového provozu. 
www.zijuvoblacich.cz
Studujte budoucnost nad námi - drony
Tohle už skutečně nejsou hračky pro děti. Drony se 
rozšířily do mnoha profesí tak, že si bez nich někte-
ré neumíme představit. Třeba byste ještě před časem 
neřekli, že tohle je obor jak stvořený právě pro vás. 
www.dronmaster.cz
Destination success
Nemusíte přestat snít, stačí vyplnit přihlášku na některý 
z našich leteckých oborů. Kombinace znalosti, praxe a kon-
taktů představuje letenku k vaší vysněné kariéře. 
Let číslo 2024, letadlo už popojíždí po runwayi.
Pro další instrukce navštivte www.vso.cz

http://www.vso.cz


studuj na studuj na

49vysokeskoly.comSoukromé vysoké školy

OBECNÉ INFORMACE Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) stabilně působí na trhu již 21. rokem. Studovat 
můžete v největších městech české republiky, tedy v Praze, Ostravě a Brně. Kombinací zaměření na Podnikání, 
Management, Finance, Účetnictví, Daně a Controlling, Právo, Marketingové komunikace a Bezpečnostní stu-
dia nacházíme našim studentům místo v rychle měnící se společnosti. Poskytujeme klientský, na studenty 
orientovaný přístup flexibilní z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta, 
učí se to, co skutečně potřebuje.
Studovat můžete bakalářské, navazující magisterské studijní programy a rovněž i profesně orientované 
studijní programy.

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
PRAHA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc., PS, 
KS - 3) • Finanční řízení (Bc., PS, KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) • Právo v 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) • 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 ma-
nažerské praxi (LL.M., KS - 1)
OSTRAVA
Bakalářské studium • Podnikání a management (Bc., PS, KS - 3) • Obchodní a marketingový management (Bc., PS, 
KS - 3) • Finanční řízení (Bc., PS, KS - 3) • Účetnictví, Daně, Controlling (Bc., PS, KS - 3) ) • Právo v 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 roce 2022 v Praze (Spálená ulice 76/10) a v Ostravě (Michálkovická ulice 
1810/181): 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 13. 4., 11. 5., 1. 6., 15. 6., 31. 8., 14. 9. (vždy v 16 h)
Nevyhovují vám navržené termíny? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 a domluvte si u nás 
termín individuální návštěvy.

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

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

http://www.vspp.cz
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Ekonomické
• Finance 
• Ekonomika a management 
• Regionální rozvoj a veřejná správa

Právně – ekonomické 
• Právo v podnikání 

Mediálně – ekonomické
• Marketingová komunikace 

Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalistika a forenzní disciplíny

Informatické
• Aplikovaná informatika 

STUDIJNÍ PROGRAMY  Bc. | Mgr. | Ing. | Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
www.vsfs.cz

http://www.adi.cz
http://www.vsfs.cz
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EARN BRITISH & 
CZECH DEGREES 
IN PRAGUE!

British & Czech accredited Bachelor’s  
& Master’s degree programmes in:

Graphic Design
Fine Art Experimental Media
Future Design
Creative Media Production
Computing
International Finance and Business Accounting
International Management
Leadership and Strategic Management
Specialized Education - Teaching English  
   as a Foreign Language

www.praguecityuniversity.cz                                             +420 222 101 020                                             info@praguecityuniversity.cz

Apply now & start this 
September or February

Incorporating Prague College and Akcent College

Magisterské studium / obor:  PSYCHOLOGIE

Bakalářské studium / obor: MANAGEMENT

Prestižní studijní obor, který získal ocenění Ministerstva vysokého školství v Polsku za nejvíce inovativní a 
moderní program zaměřený na praktickou a teoretickou přípravu absolventů pro povolání samostatného 
psychologa v profesi: klinický psycholog, školní psycholog, dětský psycholog, který pracuje jako specialista 
v pedagogické terapii, specialista na závislostní psychoterapii, specialista na závislostní terapii, a zejména 
vykonává funkce vyžadující kompetence získané během studia v následujících specializacích:
•  KLINICKÁ PSYCHOLOGIE  

A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
•  PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE  

A PSYCHOPROFYLAXE

Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI je reakcí na potřeby trhu práce v této oblasti. Součástí studijního 
programu je školení specialistů pro veřejnou správu, státní služby a společnosti v oblasti krizové-
ho řízení a ohrožení bezpečnosti státu. Absolvent Specializace ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI bude mít 
znalosti, dovednosti a sociální kompetence v oblasti organizace a managementu, jakož i teorie 
a bezpečnostních systémů. Bude připraven pracovat jak ve strukturách veřejné správy (vládní, 
samosprávné, centrální a terénní), tak i ve vládních, nevládních a ekonomických institucích. 
Absolventi mohou pracovat v povoláních souvisejících s bezpečností: • ve službách pro krizové 
řízení v různých organizacích • v institucích místní samosprávy • v organizacích bezpečnostních 
složek • v civilní obraně státu • v bezpečnostních odděleních velkých organizačních jednotek.

Magisterské studium / obor: PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA PRO 1. ST. ZŠ

Jsme mezinárodním projektem Humanitas University, vysoké školy s více jak dvacetiletou tradicí a zkušenostmi ve vzdělávání. Může 
se pochlubit možnostmi studia v 10 studijních oborech, 6 magisterských a 55 postgraduálních a mnohými oceněními v oblastech 

vysokoškolského studia. Universitas Humanitas Philia Pragensis je zapsána v registru zahraničních evropských studijních progra-
mech škol, nabízí studium v akreditovaných studijních programech. 

STUDIUM OD 7. semestru pro absolventy minimálně 6-ti semestrů studijního oboru Předškolní pedagogika nebo Učitelství 
v českém jazyce v Sosnowci. Během studia studenti získají znalosti, dovednosti a kompetence nezbytné pro práci s dětmi 
a žáky. Naučí se zejména praktické dovednosti při používání nejnovějších pracovních metod v oblasti výuky a výchovy, jakož 
i používání moderních technologií ve vyučovacím procesu. 

Přijímací řízení  
pro akademický  

rok 2022/23  
bude zahájeno  
od dubna 2022.

www.humanitaspraha.cz a studiumhfp@humanitaspraha.cz v 721 889 066, 776 611 040

185x130humanitas_8_21.indd   1185x130humanitas_8_21.indd   1 18. 8. 2021   8:28:3818. 8. 2021   8:28:38

http://www.praguecollege.cz
http://www.humanitaspraha.cz
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Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské stu-
dium zdravotnických nelékařských programů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské 
práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle 
sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka 
studia je u jednotlivých programů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové 
dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních 
zařízeních. Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.
Nabídka studijních programů:

Proč studovat na Vysoké škole  
zdravotnické?
•  garance uplatnění na trhu práce 
• titul Fakulta roku 2015 a 2016 
• praxe v průběhu studia 
•  stipendijní programy 
•  zahraniční studijní pobyty a stáže  
•  individuální přístup
Den otevřených dveří
1. termín 1. února 2022
2. termín 5. dubna 2022
Přijímací řízení: 
1. kolo   7. června 2022 (podání přihlášek do 29. dubna 2022)
2. kolo   6. září 2022 (podání přihlášek do 26. srpna 2022)

 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

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

•  Fyzioterapie (prezenční)
•  Porodní asistence (prezenční)

•  Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
•  Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinované)

 a Tower 115 - Pribinova 25 
  811 09 Bratislava
 v +420 724 764 585
 a studijni@vslg.cz
 O www.vslg.cz

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 zaměst-
nanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. 
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologic-
ké a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti 
z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psy-
chologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charak-
teru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí 
své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:

Vždy k 15tému dni v měsíci od 01 — 09/2022

Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově, 
v Praze, v Bratislavě.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

Termín v Přerově 14. 12. 2021, 11. 1. 2022; v Praze 19. 2. 2022, v Bratislavě dle 
dohody, další termíny na www.vslg.cz.

Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz

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

 a Svídnická 506/1  
  181 00 Praha 8
 v +420 724 764 585
 a studijni@vslg.cz
 O www.vslg.cz
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Moravská vysoká škola Olomouc

 a tř. Kosmonautů 1288/1
  779 00 Olomouc
 v +420 587 332 311
 a mvso@mvso.cz
 O www.mvso.cz

Proč studovat u nás?

•  Profesně zaměřené studijní programy
•  Uplatnění absolventů přes 99 %
• Online studijní materiály
•  Více než 30 partnerských univerzit
•  Špičkové technické zázemí

Studijní programy v češtině 
i angličtině

•  Bc. Ekonomika a management/ 
Economics and Management

•  Ing. Ekonomika a management/ Economics and Management

Možnost výběru studijní profilace zaměřené na podnikání, marketing, řízení 
lidských zdrojů a další oblasti.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
MAGISTERSKÉ STUDIUM: 
• Wellness specialista

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
• Výživové poradenství a sportovní diagnostika
• Sportovní a kondiční specialista, specializace:

- Fitness
- Wellness
- Volný čas

Forma a délka studia:
prezenční, kombinovaná / 3 roky – Bc.; 2 roky – Mgr.
Forma ukončení studia, titul:
bakalářská závěrečná zkouška – Bc.
magisterská závěrečná zkouška – Mgr.
Školné: 24 750 Kč až 29 000 Kč za semestr – dle 
vybraného oboru 

MBA STUDIUM:
• Sportovní management

Forma a délka studia:
kombinovaná  forma, 2 roky
Forma ukončení studia, titul: MBA
Školné: 40 000 Kč/semestr,
nyní po slevě 30 000 Kč/semestr
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 
• Vychovatelství
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• Trenérská škola
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
10. 1., 16. 3., 9. 5., 14. 6., 12. 9. 2022, online 15. 2., 
12. 4., 25. 8. 2022 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.

 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

Zahájení říjen

Středa/sobota

Prezenční (Praha, 
Brno, Ostrava)  
i online kurzy

Připravte se na 

PŘIJÍMAČKY

Počet míst je omezen, hlaste se co nejdříve na:

Nulté (celoroční) kurzy
Psychologie

Lékařské fakulty
Právo

Žurnalistika
Policejní akademie

Politologie a mezinárodní vztahy
Kratší kurzy

Fyzika
Biologie
Chemie

Matematika
a další
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PRIGO Vyšší odborná škola

•  Předškolní a mimoškolní pedagogika 
(Ostrava, Olomouc, Havířov, Bruntál, 
Nový Jičín)

•  Obecně právní činnost (Ostrava)
•  Sociální práce (Olomouc)
•  Diplomovaná dětská sestra 

(Havířov)
•  Diplomovaná všeobecná sestra 

(Havířov)
•  Veterinářství (Ostrava)

Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech

Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

•  Denní a kombinovaná forma vzdělání
•  Stipendijní programy
•  Individuální studijní plán
•  Školné 23 000 Kč / školní rok
•  Projekt První kariéra
•  Projekt Aktivní rodič
•  Trenérské vzdělávání
•  Návaznost na VŠFS – titul Bc

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

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

•  Denní i kombinovaná 
forma studia

•  Každý student 
oboru Diplomovaná 
všeobecná a 
Diplomovaná dětská 
sestra obdrží iPad!

•  Titul DiS.
•  Praxe
•  Erasmus+
•  Možnost pokračování 

studia na sesterské 
vysoké škole a za 2 
roky získání titulu Bc.

„Studuj pod křídly největší  
sportovní organizace v ČR“ obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 v +420 800 888 989

 a Blažejské nám. 9/84
  779 00 Olomouc

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

Kam po maturitě:
 na vyšší odbornou školu

Management sportu

obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus
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Škola
jako tvůrčí dílna

80 % 
praxe

20 %
teorie

Dny otevřených dveří

17. 3., 21. 4., 19. 5., 26. 5. 2022

Přihlášky do

31. 5. 2022

Více o studiu

akademiemichael.cz

Design 
interiéru

Grafi cký 
design 

Fotografi cká 
tvorba

Filmová 
tvorba 

Produkce

Scenáristika 
a mediální 

komunikace

D          5

     d       1

 

http://akademiemichael.cz
http://www.scholastika.cz
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...sociální pracovník, 
sociální pracovník ve veřejné 

správě, asistent pedagoga, 
interkulturní pracovník, komunitní 

pracovník, casemanager               
pro sociální služby...

Sociální 
práce

Sociální
pedagogika

3 rokykombinovanédenní

diplomovaný 

specialista

Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Vaše vstupenka do profese...

studujcaritas.cz
přihlášky do 30. dubna

Chcete umět účinně 
pomáhat?

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

Studujte Sociální práci nebo Sociální
a humanitární práci na Caritas VOŠ 
sociální v Olomouci.

DiS. + Bc.

Denní i dálková forma vzdělávání

VOŠ – vzdělávací programy 

� 82-41-N/21 Produktový design

� 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti

� 65-43-N/01 Cestovní ruch

� 26-47-N/04 Informační technologie

� 75-32-N/01 Sociální práce

� 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

� 23-41-N/08 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

� 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti

Vzdělávání zakončené absolutoriem s titulem DiS. – diplomovaný specialista
Ve zkráceném studiu lze na vybraných VŠ získat titul Bc.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO 1. KOLO přijímacího řízení do 31. 5.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO 2. KOLO přijímacího řízení do 31. 7. 

www.skolavdf.cz

Všechno
najdeš na webu

načti QR kód
Pro další info

Denní forma vzdělávání

Kč

šk
olné / rok 2000
5000

Kč

šk
olné / rok 2500
3000

� 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie

� 26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech

Dálková forma vzdělávání

� 26-41-N Aplikovaná elektrotechnika

� 75-31-N Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ve schvalovacím řízení

Kč

šk
olné / rok 

3000

� 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Kombinovaná forma vzdělávání

í

K

š20
50

http://www.vossp.cz
http://studujcaritas.cz
http://www.skolavdf.cz
http://www.pajdak.cz
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Vyšší odborná škola – Akademická aliance

 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

Studijní obor 
ŘÍZENÍ MALÉHO  
A STŘEDNÍHO PODNIKU
•  Prakticky zaměřené studium bez matematiky
•  Souvislá čtyřměsíční odborná praxe ve vybra-

ných 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

 a 5. května 51
  140 00 Praha 4
 v +420 244 105 001
 m +420 244 105 043
 a zdravotnickaskola 
  @centrum.cz
  studijni@szs5kvetna.cz
 O www.zdravotnicka 
  skola5kvetna.cz

Obory studia pro školní rok 2022/2023:
•  Diplomovaný nutriční terapeut – denní a kombinovaná forma vzdělávání – délka studia 

3 roky (v případě schválené akreditace programu MŠMT)

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

•  Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky, 
kombinovaná forma vzdělávání — délka studia 3,5 roku (v případě schválené akreditace 
programu MŠMT)

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.

Studium je zakončeno absolutoriem. 

Den otevřených dveří: Bude zveřejněno dodatečně na webových stránkách školy. 

Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Váháte mezi VŠ a VOŠ?

•  Podrobný adresář všech VOŠ v republice
•  Najděte si ten správný obor
•  Přijímací řízení, školné a další informace
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

 a Karlova 111
  397 01 Písek
 v +420 382 212 819
 a skola@vosr.cz
 O www.vosr.cz

Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku 
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.

•  Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

•  Praxe v renomovaných institucích v ČR i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

•  Motivační stipendia a mzda studentům, kteří během své 
praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic 
muzeí a galerií.

•  Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná možnost 
vzdělání ve výjimečných oborech.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

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

VETERINÁRNÍ ASISTENT – tříleté denní studium, 
jediné v ČR
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ – tříleté denní / čtyřleté 
kombinované studium

Proč k nám?

•  Nabízíme v ČR unikátní studijní obory
•  Máme individuální přístup ke každému studentovi
•  Vysíláme studenty na půlroční zahraniční stáž 

v rámci programu Erasmus +
•  Dáváme možnost získat certifikaci z odborných 

kurzů již během studia
•  Školné jen 4000,- Kč ročně
•  Titul DiS. – Diplomovaný specialista

Důležité termíny:

•  Dny otevřených dveří — 15. 9. | 14. 10. 2021
•  Přihlášky ke studiu nejpozději do 31. 10. 2021 Veškeré informace získáte na www.zemsbn.cz

V lednovém čísle časopisu Kam Po Maturitě  
si přečtete:
• Mapa VŠ v ČR

• Dny otevřených dveří VŠ

• Přijímací řízení 2022

• Prezentace nejdůležitějších  
  VŠ, VOŠ a jazykových škol  
  z celé republiky 

Stahujte a prohlížejte zdarma 
www.Casopis.KamPoMaturite.cz

Kam se dostanete 
bez přijímaček

Mapa VŠ v ČR

xx prezentací VŠ

xx prezentací VOŠ

JAK ZVLÁDNOUT PŘIJÍMAČKYManuál přijímacího řízení

42 / leden 2021 / 35 Kč

U NÁS MŮŽETE STUDOVAT

• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

• DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

• VETERINÁŘSTVÍ •SOCIÁLNÍ PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

• HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA • MANAGEMENT DiS. Bc. Ing. MBA MPA LL.M. www.prigo.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu
a veřejnosprávních studií, s. r. o. Plzeň

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

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

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

Den otevřených dveří: 27. 1. 2022 a 31. 3. 2022

Bližší informace na www.vosplzen.cz

 a Školní 1060/50
  430 01 Chomutov
 n Mgr. D. Žižková
 v +420 474 628 982
  +420 474 628 992
 O www.spscv.cz

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

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem

68-43-N/10 
Veřejnosprávní činnosti 
s podporou ICT

Informace k přijímacímu řízení: 
www.spscv.cz/prijimaci-rizeni-vos/

Osobní návštěvu lze sjednat  
prostřednictvím kontaktů.

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

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

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní studium — tříleté

•  Studium ukončeno absolutoriem, profes-
ní titul, DiS.

•  Bez přijímacích zkoušek
•  4 měsíce odborné praxe během studia
•  Vyučování formou projektů
•  Pravidelné exkurze

Osobní návštěvu lze sjednat  
na uvedených kontaktech.

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

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

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

Roční školné 3 000 Kč
Ubytování je součástí školy a stravování  
je smluvně zajištěno pro všechny studenty.

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

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

STUDIJNÍ OBORY:
•  Management sportu •  Wellness – Balneo
Forma a délka studia:  
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. 
Školné: 18 400 Kč až 23 900 Kč za školní rok – dle 
vybraného oboru
Dny otevřených dveří: 10. 1., 15. 2., 16. 3., 12. 4., 9. 
5., 14. 6. 2022 (ve škole) vždy od 15.30 hod., bližší 
informace na webových stránkách školy. 
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na 
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrál-
ním studiem, nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia 
3 osvědčení: Instruktor fitness • Instruktor školního 
lyžování • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy. Navíc 
také potvrzení o absolvování rekvalifikačního pro-
gramu sportovní masáž.

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

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

Vzdělávací program: PÉČE O KRAJINU

Zaměření:  
•  Pozemkové úpravy a ekologie krajiny
•  Zemědělské technologie a stavby v krajině
•  Pozemkové úpravy a zemědělské technologie

Vybrané studijní předměty: Ochrana životního 
prostředí, Ekologie, Pozemkové úpravy, Pedologie, 
Geodézie, Biotechnologie, Projektování na počítači 
– CAD, Geografické informační systémy, Dendrolo-
gie, Vodní plochy v krajině, Odborná praxe.

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

Všechno, co potřebuješ na češ tinu, najdeš na

http://cesky-jazyk.cz
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 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

Studijní obor:
VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU 
zaměření oboru:
EKONOMICKÉ s profilací 
Management a personalistika 
nebo Účetnictví a finance podniku
TECHNICKÉ s profilací 
Řízení jakosti a metrologie 
nebo Údržba a servis techniky
Forma studia:  
tříleté denní, tříleté kombinované studium
Škola poskytuje služby vlastní jídelny, domova mlá-
deže a školní knihovny.
Uzávěrka přihlášek: do 30. září 2021.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

 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

Program vyššího odborného studia:

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

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

 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: 
První kolo přijímacího řízení se uskuteční  
v červnu 2022.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz, 
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory: 
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního vý-
běru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací 
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mlu-
veného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, 
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

 a Evropská 33
  160 00 Praha 6
 v +420 233 091 261
 a info@pedevropska.cz
 O www.pedevropska.cz

OBORY VZDĚLÁNÍ:

1.  Sociální práce a sociální pedagogika
  Forma studia – denní a kombinovaná,  
  3 roky
2.  Předškolní a mimoškolní pedagogika
  Forma studia – denní a kombinovaná,  
  3 roky

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 
31. 5. 2022

Bližší informace na webu školy.

Těšíme se na Vás! 

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

 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

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
•  Tříleté denní studium je určeno maturantům 

ze všech typů středních škol.
•  Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotech-

nické střední škole, mohou nastoupit do vyššího 
ročníku.

•  Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení podávejte 
průběžně do 15. 10. 2021.

•  Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění 
ve  všech firmách, které jsou činné v jakékoli 
oblasti elektrotechniky.

 a Tyršova 34
  746 95 Opava
 v +420 553 613 315
 a vos@sshsopava.cz
 O www.sshsopava.cz

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

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
•  65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO  

PROVOZU 
— denní forma vzdělávání, 3 roky

•  65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO  
PROVOZU 
— kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky

•  65-43-N/02 ROZVOJ A ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ 
TURISTIKY 
— denní forma vzdělávání, 3 roky

•  65-42-N/04 ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO  
PROVOZU 
— kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky

Absolventi získávají titul diplomovaný specialista 
(DiS.). Uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají 
přijímací zkoušku.

 a Karoliny Světlé 135
  280 50 Kolín
 v +420 321 720 236
 a sekretariat 
  @zdravotka.cz
 O www.zdravotka.cz

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT 53-43-N/11 

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA  
53-41-N/51

Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.

Poplatek: 3 000 Kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(1 000 Kč/měsíc)

 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

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA 

Uplatnění: státní správa, podnikatelská 
sféra (okrasné školkařství, realizace 
sadových úprav a jejich údržba), 
obchod a poradenství, střední stupeň 
projektantské činnosti, školství

Přijímací řízení:
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky 
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu
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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

Kam po maturitě:
na jazykové 
pomaturitní 

studium

www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium  
angličtiny

učebny: Bítovská 3, Praha 4 
telefon: +420 261 261 638 
e-mail: akcent@akcent.cz

  zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE  
dle dosažené úrovně

 Aj 20 hodin týdně

 zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR

  50% sleva z poplatku za druhou zkoušku  
v témže školním roce

  jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské 

 

zkoušky

2022
2023

CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU

Kolik řečí umíš...
U nás najdete nejen přípravu k maturitě a přijímačkám. Vyberte si slovníky  

i pro exotičtější jazyky a destinace a objednávejte na www.KamPoMaturite.cz!
Rusko-český  

česko-ruský slovník  
(LEDA)

Německo-český  
česko-německý praktic-

ký slovník (LINGEA)

Španělsko-český  
česko-španělský slovník 

(LEDA)

Francouzsko-český  
česko-francouzský  

slovník (LEDA)

Francouzsko-český  
česko-francouzský prak-

tický slovník (LINGEA)

Arabsko-český  
slovník 

(SET OUT)

Japonsko-český  
slovník 
(LEDA)

Čínsko-český  
česko-čínský slovník 

(LEDA)

Portugalsko-český  
slovník 
(LEDA)

Slovník české frazeolo-
gie a idiomatiky 1 

(LEDA)

http://www.akcent.cz
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Angličtina, němčina?
vybavte se jazykovými učebnicemi!

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Angličtina do kapsy zákl. 
sl. zásoba (Fragment)

Angličtina do kapsy pro 
pokročilé (Fragment)

Odmaturuj z NJ 1  
(Didaktis)

Gramatika NJ 
(Didaktis)

Anglicky čteme rádi 
(Rubico)

Anglicky čteme zábavně 
(Rubico)

Němčina 500 testových 
otázek (Sokrates)

Německá konverzace 
a četba (LEDA)

Cvičebnice angličtiny 
(Rubico)

Cvičebnice angličitny 2 
(Rubico)

NJ cvičebnice SŠ gra-
matiky (Vyuka)

NJ maturitní témata 
(Vyuka)

Chci studovat angličtinu 
(Barrister P.)

NJ přehled SŠ gramatiky 
(Vyuka)

NJ maturitní konverzace 
(INFOA)

Maturitní testy nanečisto 
(Computer Media)

http://www.kampomaturite.cz


www.newton.university

Objevte novou 
dimenzi studia
na VŠ

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU V PRAZE A BRNĚ

Více informací

6× nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR


