
Kam se dostanete 
bez přijímaček

Vyzkoušejte test 
z matematiky

Mapa VŠ v ČR

96 prezentací VŠ

32 prezentací VOŠ

JAK ZVLÁDNOUT PŘIJÍMAČKY
Manuál přijímacího řízení
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zdarma pro studenty SŠ

U NÁS MŮŽETE STUDOVAT
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• SOCIÁLNÍ PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST • EKONOMICKÉ OBORY
• DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) DiS. Bc. Ing. www.prigo.cz
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Vysoká škola
ekonomická v Praze
Bakalářské studijní programy

www.vse.cz
studujnaVŠE

KROK SPRÁVNÝM
 SMĚREM

ffu.vse.cz

fis.vse.cz

fmv.vse.cz

nf.vse.cz

fph.vse.cz

fm.vse.cz

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: 2/2 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

Uzávěrka 
přihlášek

20
2230/04/
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Vážení studenti,
váháte, na kterou vysokou školu po-

dat přihlášku? Uprostřed čísla najdete 
podrobnou mapu vysokých škol v České 
republice, pomůže vám také manuál pro 
úspěšné přijímací řízení na straně 5. 

Matematika (a fyzika) nepatří zrovna 
k nejoblíbenějším předmětům. A proto-
že se s nimi můžete potkat u maturity, 
přijímaček, ale i v dalším studiu, vyplatí 
se jim věnovat více pozornosti - podrob-
nosti najdete v článku na str. 6. 

Přehled akcí, které vysoké školy konají 
pro uchazeče, uvádíme na str. 14 (veřej-
né vysoké školy) a str. 65 (soukromé VŠ). 
Termíny pro další měsíce aktualizujeme 
na www.KamPoMaturite.cz. 

Nadále pro vás monitorujeme dění 
v oblasti maturity a přijímacích zkou-
šek, proto nezapomeňte sledovat naše 
stránky.

Děkujeme vám za přízeň a přejeme 
do nového roku mnoho úspěchů i pevné 
zdraví.

Jiří Kadlec,
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání

Redakce, vydavatel:
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21, Praha 7
IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905

Tel.: 606 411 115
E-mail: info@kampomaturite.cz

Šéfredaktor: Jiří Kadlec
Redakce a poradci ve vzdělávání:

Veronika Trmalová
Ing. Zuzana Večerková

DTP, sazba: Ing. Zuzana Večerková

Inzerce: Mgr. Marek Sochor
e-mail: reklama@KamPoMaturite.cz
Další čísla vycházejí v dubnu a v září.

Tisk: GRASPO CZ, a.s. Zlín

Náklad: 23 000 výtisků
Zapsáno do evidence periodického tisku.

Evid. č.: MK ČR E 17004
ISSN 1802-694X

Distribuce: do všech SŠ s maturitou,
140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven,

poraden pro absolventy při ÚP

Foto a grafika titulka, str. 4, 5, 8, 9, 34, 36,  
38, 54, 75, 76, 77, 83 a 84 Freepik.com

 4 Zimní novinky 2022

 5 Manuál pro úspěšné přijímací řízení

 6 Matematika a fyzika

 44 Mapa VŠ

 14 Prezentace veřejných vysokých škol

 65 Prezentace soukromých vysokých škol

 77 Prezentace vyšších odborných škol

 84 Jazyky a ostatní studium

Přidejte se k 64 000 fanoušků na
f @kampomaturite

OBSAH SLOVO
ŠÉFREDAKTORA

INFORMUJTE SE
Napište nám, o čem byste si chtěli 

přečíst příště na
info@kampomaturite.cz

Všechny články najdete na
www.casopis.kampomaturite.cz

Naše stránky najdete na
www.kampomaturite.cz

Naše další projekty najdete na
www.adresarskol.cz
www.seminarky.cz

www.vysokeskoly.com
www.vyssiodborneskoly.com

www.jazykoveskoly.com
www.ctenarsky-denik.cz
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Maturita z ČJL  
písemná práce 

(Didaktis)

Zimní novinky 2022

Dny otevřených dveří VŠ v lednu 2022
 Termíny najdete na str. 14 a 65  
 a www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/.

•   Leden 2022: Dny otevřených dveří VŠ, termíny 
najdete na str. 14 a 65 
Zahájení přípravných kurzů k přijímacím 
zkouškám na VŠ, více informací výše 

•   Únor, březen 2022:  
Podání přihlášek velká část veřejných VŠ 
MŠMT kritéria hodnocení společné části maturity 
(31. 3.)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

KURZY / AKCE 

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

Maturita z ČJL  
didaktický test 

2022/2023
(Didaktis)

  Objednávejte na 

NOVÉ 
UČEBNICE

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ od zimy 2022

Psychologie  
Praha + online, zahájení 
leden, středa/sobota

Biologie Praha + online, 
zahájení leden, středa/
sobota

Fyzika Praha + online, 
zahájení únor + březen, 
středa/sobota

Chemie Praha + online, 
zahájení leden, středa/
sobota

OSP  
Praha, zahájení leden, 
středa/sobota
TSP MU  
online, zahájení leden + 
březen, sobota
ZSV  
Praha + online, zahájení 
leden, středa/sobota)

Zajistěte si místo v kurzech psychologie, fyziky, chemie, biologie, TSP OSP a ZSV. 
Podrobnosti najdete na www.KamPoMaturite.cz..

Cvičebnice OSP a ZSV 
2021/22 

(Scio)

Educa Liberec 2021
14. - 16. října jste nás mohli potkat na veletrhu vzdě-
lávání Educa v Liberci. Budeme se těšit zase za rok :)

Studenti našich kurzů
Od podzimu se naši studenti pilně připravují na 
přijímačky v Praze, Brně, Ostravě i online. Zleva: 
Kurz psychologie v Ostravě, TSP a psychologie v Brně.

Stahujte zdarma

http://www.kampomaturite.cz
/e-booky/
http://www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/
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Přijímací zkoušky na VŠ: 
Manuál pro úspěšné přijímací řízení

Dny otevřených 
dveří

Pokud už máte všechno na-
studováno, vyrazte na dny ote-
vřených dveří. Konají se obvykle 
v zimních měsících, lednové ter-

míny najdete na str. 14 a 65, 
další pak na našem webu.

Výběr školy
Nemáte vybráno? Vý-

běrem školy jsme se zabývali 
v zářijovém čísle (stahujte zdarma 

na www.casopis.kampomaturite.cz). 
Pomoci vám mohou také e-booky k nej-
žádanějším oborům (zdarma na www.
kampomaturite.cz/e-booky), ve kterých 

najdete vzorový test pro daný obor, 
přehled škol, které obor nabízí, 

i termíny a obsah přijímaček 
pro rok 2022.

Přihláška
Většina škol přijímá při-

hlášky do konce února nebo 
v březnu, přesný termín najdete na 

www.vysokeskoly.com/kalendar-ak-
ci-1. Za 1 přihlášku zaplatíte až 878 Kč, 
většinou už se přijímají pouze v elektro-
nické podobě. Některé obory vyžadují 

povinné přílohy (potvrzení od léka-
ře, portfolio, literatura, podklady 

pro bonifikaci atd.).

Šance na přijetí
43 % zájemců podalo v roce 

2021 jen jednu přihlášku, 25 % dvě 
přihlášky, 32 % tři a více přihlášek.

Na kterých fakultách jste měli v roce 2021 
nejmenší šanci na přijetí? Lékařské fakulty: 
3. LF UK 19,6 %; práva: PRF UPOL 24,7 %; 
ekonomie: FPH VŠE 35,9 %; pedagogické 

fakulty: PDF OSU 33,4 %
Zdroj: dsia.msmt.cz, počty "živých" přihláše-

ných, počty přijatých, uchazeči z ČR 2021, 
násobnost přihlášek jaro 2021. Další 

statistiky najdete na našem 
webu.

Co si určitě stáhněte

•  E-booky pro rok 2022. 
Stahujte zdarma na www.
kampomaturite.cz/e-booky

•  Časopis zdarma na www.
casopis.kampomaturite.cz. 
V zářijovém čísle najdete 
podrobný článek, jak vybrat 
vysokou školu.

•  Testy přijímaček z mi-
nulých let. Pravidelně je 
aktualizujeme na www.
kampomaturite.cz/prijima-
ci-testy-vs-online/.

•  Na www.kampomaturite.cz 
najdete aktuální informace 
k přijímacímu řízení.

•  Další zdroje (maturitní otáz-
ky, seminárky, eseje) jsou 
k dispozici na  
www.seminarky.cz.

Nové akreditace
Z novinek vybíráme:

LF OSU Všeobecné lékařství 
FAPPZ ČZU Veterinární asistent 
FF UHK Digitální historické vědy 
OPF SLU Digitální business 
VŠTE ČB Business Analytik 

PDF UJEP Čeština pro ve-
řejnou komunikaci

Přijímačky
Lékařské a zdravotnické 

obory: Testy biologie, chemie, fyzika
Psychologie: Vícekolové řízení, všeobecný 

přehled a ZSV, znalosti z oboru, případně 
biologie, ústní pohovor

Policejní akademie: ZSV, Cizí jazyk NSZ SCIO
Právo, společenské vědy, pedagogické obory: 
Testy předpokladů ke studiu

Ekonomie: Matematika, cizí jazyk, případně 
test předpokladů ke studiu.

Přesnější informace pro všechny školy a obo-
ry najdete na www.vysokeskoly.com 

a v našich e-boocích.

Bez přijímaček
Na tyto fakulty se dostanete 

bez přijímaček a o prominutí nemusíte 
žádat. Doporučujeme informace ověřit.

ČZU FAPPZ, FLD, ČVUT FD (Děčín), FJFI, JČU 
PDF, PŘF, EF, FROV, ZF, TF, ZSF*, MENDELU AF, 

LDF, ZF, OSU FF, PŘF, SLU FPF, MÚ, OPF, FÚ*, TUL 
EF, FS, FT, FPHP, FZS, UHK PDF, PŘF, UJEP FSI, PŘF*, 
PDF*, FF, FSE*, UK HTF, UPOL PŘF, UPCE DFJP, FES, 
FCHT, UTB FAI, FHS, FLKŘ, FT, FAME, VŠB-TUO HGF, 
FMT, FSTAV, FSTR, FBI, FEI, VŠE FM, FPH, VŠCHT, 

VŠPJ*, VŠTE ČB, VUTBR FCH, ZČU FEL, FS, FEK*
 U škol označených * uvádíme informace za před-

chozí rok, v době přípravy článku nebyla infor-
mace o příštím roce k dispozici.
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Maturita z matematiky
V roce 2021 si matematiku u společné 

MZ zvolilo 18,9 % studentů. Matemati-
ka představovala "stopku" pro 17,6 % 
prvomaturantů v jarním termínu 2020, 
v řádném jarním termínu 2021 pak pro 
16,8 % studentů (čistá neúspěšnost). 

Matematika u přijímaček
Možná vás překvapí, že matematika 

u přijímaček není výsadou jen tech-
nických a čistě matematických oborů. 
V kombinaci s jazykem, biologií, fyzikou 
nebo chemií vás nemine u spousty dal-
ších zaměření studia. 

U mnoha škol se sice přijímací zkouš-
ky nekonají, sítem si ale projdete v prv-
ním roce studia. Věnujte tedy pozornost 
části První rok na vysoké.

Dobrá zpráva je, že až na výjimky 
se můžete přijímací zkoušce úplně vy-
hnout: Pomoci mohou výsledky studia 
či maturity, účast na SOČ, složení NSZ 
SCIO, nebo splnění dalších podmínek 
přijímacího řízení. O prominutí je třeba 
požádat, ohlídejte si termíny a povinné 
přílohy přihlášky.

Přijímací zkouška z matematiky vás 
jinak čeká u následujících oborů: 
•  Ekonomie (PEF ČZU, MÚVS ČVUT, 

FIM UHK, FSV UK Ekonomie, FTVS 
UK Management TVS, VŠE FPH, 
FM, FMV, FFÚ, VŠCHT Ekonomika 
a management)

•  Stavební obory (FAST ČVUT, FAST 
VUTBR, FUA TUL Architektura)

•  Zemědělské obory s přesahem do 
techniky (FLD ČZU Dřevařství, TF ČZU)

•  Biomedicína (FBMI ČVUT IKZ, FPHP 
TUL, PŘF UK Bioinformatika)

•  Životní prostředí (FŽP ČZU, PŘF UPOL)
•  Informatika (FIT ČVUT, FMIMS TUL, 

FIM UHK, FIT VUTBR) 
•  Elektrotechnické obory (FEL ČVUT, 

FEKT VUTBR)
•  Strojní obory (FSTR ČVUT, FSI VUTBR)

•  Aplikované, materiálové nebo přírod-
ní vědy (FMIMS TUL, PŘF UK)

•  Matematika/Fyzika (FPHP TUL, PŘF 
UJEP, FF UK Logika, MFF UK, PŘF 
UPOL)

•  Pedagogické obory se zaměřením na 
matematiku/fyziku/informatiku (PDF 
UK, PŘF UK, PŘF UPOL, FPE ZČU)

Přijímací zkoušky z fyziky
Fyzika je doménou lékařských, zdra-

votnických a některých technických 
oborů. Stejně jako u matematiky se na 
některých školách můžete přijímačkám 
vyhnout úplně nebo požádat o prominutí 
zkoušky. 
•  Medicína, farmacie (FAF MU, LF MU, 

LF OSU, 1., 2. a 3. LF UK, FAF UK, 
LFHK UK, LFP UK, LF UPOL)

•  Zdravotnické obory (ZSF JČU, FZS 
UPCE a FZS ZČU Rad. asistence, FSPS 
MU a FTK UPOL Fyzioterapie, LF MU, 
LF OSU, 2. a 3. LF UK, FZV UPOL)

•  Biomedicína (FBMI ČVUT, FPHP TUL)
•  Fyzika + pedagogické obory zaměře-

né na fyziku (PŘF JČU, PŘF MU, PŘF 
UHK, PŘF UJEP, MFF UK, PŘF UPOL, 
FPE ZČU)

•  Technika a přírodní vědy (TF ČZU, 
FMIMS TUL, PŘF UPOL, FEKT VUT-
BR, FAST VUTBR)

Jak se připravit
Pokud už tušíte, že výuka ve škole 

nebude stačit, máte v zásadě dvě mož-
nosti. Buď se připravovat sami doma 
(s učebnicemi a online materiály) nebo 
zvolit doučování či přípravu v kurzu. Po-
řádají je nejrůznější vzdělávací agentury 
či samotné školy.

Kurz nebo doučování?
Máte opravdu velké mezery? Pokud 

jste něco nestihli probrat, nebo látce 
vůbec nerozumíte, vsaďte na individuální 
doučování. Vyjde vás dráž, ale lektor 
se může věnovat pouze vám. Chcete si 

předmět oživit nebo zopakovat, případně 
doplnit menší nedostatky? Měl by vám 
stačit kurz. Doporučujeme náš kurz fy-
ziky, který pořádáme v Praze a online, 
začíná v únoru a březnu 2022.

Materiály online
•  Testy z předchozích let
 Najděte si konkrétní vzorové testy 

u programů na www.vysokeskoly.com 
a vyzkoušejte testy na vysokeskoly.
com/testy, www.kampomaturite.cz/
prijimaci-testy-vs-online.

•  Maturitní otázky, seminárky, eseje
 Na www.Seminarky.cz jsou k dispozici 

práce ostatních studentů a také  profe-
sionální práce — 99 % profesionálních 
prací je zdarma.

První rok na vysoké
Pokud jste přijímačky zvládli, gratulu-

jeme. Aby první rok na VŠ nebyl zároveň 
váš poslední, nebo jste nemuseli mě-
nit obor, doporučujeme využít všechny 
možnosti, které školy studentům nabízí:
•  Adaptační a vyrovnávací kurzy, 

přípravné týdny
•  Průběžné hodnocení
•  Mentoring a další možnosti podpory 

(průvodci z řad starších studentů, 
studijní poradci, opory a další)

Zdroje: Maturitní zkouška 2013-2020 
(CERMAT) https://data.cermat.cz/menu/
maturitni-zkouska/analyticke-vystupy/
souhrnne-udaje-po-podzimnim-terminu, TZ: 
Výsledky společné části maturitní zkoušky 
v řádném termínu jarního zkušebního období 
2021 (CERMAT)
U některých škol nebyly v době přípravy 
článku informace o podmínkách pro rok 
2022 na webu k dispozici. Podrobné infor-
mace aktualizujeme v průběhu prosince 
a ledna na www.vysokeskoly.com u jednot-
livých programů, aktuální informace o přes-
ných podmínkách, možnostech prominutí 
a případně zrušení přijímacích zkoušek do-
poručujeme ověřit na stránkách škol. 

Matematika a fyzika:  
Strašáci (nejen) přijímacího řízení
Kde se s nimi potkáte a jak je zvládnout
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1. * Uvažujme logaritmickou funkci  
f (x) = log m/(m − 1) x, kde x je reálná proměnná 
a m je reálný parametr. Množina všech hod-
not parametru m, pro které je uvedená expo-
nenciální funkce rostoucí, je rovna množině:
(A) (−∞, 0)
(B) (1, ∞)
(C) (−∞, 0) U (1, ∞)
(D) (−∞, 0) U (0, ∞)
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
2. Diference v aritmetické posloupnosti, ve 
které platí a1 + a5 = 6, a2 + a6 = 10 je rovna 
číslu:
(A) −1
(B) −2
(C) 2
(D) 1
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
3. * V aritmetické posloupnosti je dáno:  
a2 + a4 = 24, a3/a7 = 3/8. Číslo a15 je pak rovno:
3.
(A) 64
(B) 36
(C) 24
(D) 72
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
4. * Uvažujme reálnou funkci f jedné reálné 
proměnné definovanou předpisem  
f (x) = x2 − 3x. Množina všech reálných čísel 
a, pro která platí f (a) − f (a – 2) < 10, je rovna 
množině:
(A) (−∞, 5)
(B) (5, ∞)
(C) (−5, ∞)
(D) (−∞, −5)
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
5. Průsečíkem funkcí f (x) = 5x + 1 − 13,  
g (x) = 5x + 7 je bod:
(A) [2, 112]
(B) [0, 8]
(C) [1, 1]
(D) [1, 12]

(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
6. Množina všech reálných čísel, pro která 
platí 0 < |x − 1| < 2 je rovna množině:
(A) (−1, 3)
(B) (−3, −1)
(C) (−3, −1) U (−1, −3)
(D) (−1, 1) U (1, 3)
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
7. * Množina všech reálných čísel, pro která 
platí 3|x − 1| < 9 je rovna množině:
(A) (−1, 3)
(B) (−3, −1)
(C) (−3, −1) U (−1, −3)
(D) (−1, 1) U (1, 3)
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
8. Množina řešení rovnice ||x − 1|| = 1 náleží 
intervalu:
(A) (−3, −1)
(B) (0, 4)
(C) (−4, 0)
(D) (−1, 1)
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
9. Kvadratická rovnice  
x2 + 2x + m2 + 3m + 2 = 0 s reálným para-
metrem m má jeden kořen nulový pro dvě 
hodnoty parametru m1 a m2. Součin m1 

. m2 je 
roven číslu:
(A) −4
(B) 2
(C) −2
(D) 4
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
10. Určete kvadratickou rovnici s reálnými 
koeficienty, víte-li, že jedním kořenem této 
rovnice je komplexní číslo x1 = 2 − i. 
(A) x2 − 4x – 5 = 0
(B) x2 − 4x + 5 = 0
(C) x2 + 4x − 5 = 0
(D) x2 + 4x + 5 = 0
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
11. * Uvažujme exponenciální funkci  

f (x) = ((m − 1)/m)x, kde x je reálná proměnná 
a m je reálný parametr. Množina všech hod-
not parametru m, pro které je uvedená expo-
nenciální funkce rostoucí, je rovna množině:
(A) (−∞, 0) 
(B) (0, ∞)
(C) (−∞, 0) U (1, ∞)
(D) (−∞, 0) U (0, ∞)
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
12. Průsečík funkce f (x) = 4x − 16 s osou x je:
(A) [1, 0]
(B) [2, 0]
(C) [4, 0]
(D) žádný není
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
13. Číslo log125 25 je rovno číslu:
(A) 3/2
(B) 5/2
(C) 2/5
(D) 2/3
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
14. Číslo [sin 25π/6 − cos 13π/3] se rovná 
číslu:
(A) (√3 − 1)/2
(B) √3/2
(C) 1/1
(D) (√3 + 1)/2
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
15. * Vzdálenost středů kružnic 
k1: x2 + y2 + 4x − 8y + 10  = 0 
k2: x2 + y2 + 14x − 16y + 77  = 0 
je rovna číslu:
(A) √45
(B) √42
(C) √41
(D) √39
(E) žádná z předchozích odpovědí není správná
Vyhodnocení:
1b, 2c, 3d, 4a, 5d, 6d, 7a, 8e, 9b, 10b , 11a, 12b, 13d, 14e, 15c
Vyzkoušejte plnou verzi testu i další testy na www.vyso-
keskoly.com/testy – studijní předpoklady, psychologii, 
politologii, nebo biologii.

Vyzkoušejte ukázku testu z matematiky
Jak byste dopadli u přijímacích zkoušek z matematiky? Učebnici Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE, ze které je ukázka 
testu, pořídíte na www.kampomaturite.cz. Příklady obtížnější úrovně jsou označené *. Vždy je pouze jedna správná odpověď.

SŠ matematika v úlohách 
I a II (Prometheus)

SCIO NSZ Cvičebnice  
Matematika (SCIO)

Příprava k maturitě a PZ  
na VŠ (Prometheus)

Přehled SŠ matematiky 
(Prometheus)

Sbírka úloh z matematiky 
(Prometheus)

Sbírka testových úloh 
MAT + FYZ (Prometheus)

Řešené maturitní úlohy 
(Prometheus)

Přehled SŠ fyziky 
(Prometheus)

Svět očima fyziky 
(Prometheus)

Tabulky - MAT, FYZ a CHEM 
(Prometheus)

Pořiďte si učebnice na www.kampomaturite.cz
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Písemné a ústní zkoušky zůstávají v profilové části maturit.  

Státní maturita 2022:  
Co vás čeká na jaře
Aktuálně se uvažuje o prodloužení ča-
sových limitů u didaktických testů, in-
formace budou k dispozici až po novém 
roce.

Matematika
•  Didaktický test: 120 minut, hodno-

cen centrálně 

Cizí jazyk
•  Didaktický test: 100 minut (40 minut 

poslechová část, 60 minut část 
ověřující čtení, jazykové vědomosti 
a dovednosti), hodnocen centrálně

•  Písemná práce: min. 60 minut, mini-
mální rozsah 200 slov. Jedno nebo 
více zadání a termíny stanovuje 
škola, hodnocení provádí škola

•  Ústní část: 15 minut, příprava 15 — 
20 minut, 20 — 30 témat stanovuje 
škola

Český jazyk a literatura
•  Didaktický test: 75 minut, hodnocen 

centrálně
•  Písemná práce: 110 minut, min. 

4 zadání, obsah, témata a termíny 
stanovuje škola, hodnocení provádí 
škola

•  Ústní část: 15 minut, příprava 15 
— 20 minut, seznam literárních děl 
a kritéria pro sestavení seznamu 
literárních děl stanovuje škola

Termíny
•  Didaktické testy by měly proběh-

nout od 2. do 5. 5. 2022
•  Profilová část: Termíny stanovuje 

škola (16. 5. - 10. 6. 2022)

Učebnice a e-book
E-book stáhnete zdarma na www.kam-
pomaturite.cz/e-booky, učebnice k ma-
turitě a přijímacím zkouškám najdete 
na str. 9 a v e-shopu na www.kampo-
maturite.cz.

Podklady pro maturitní otázky 
a čtenářské deníky
www.seminarky.cz  
a www.ctenarsky-denik.cz

Zdroj: www.cermat.cz 

•  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.
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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 didaktic-
ký test (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 na studuj na

KOMERČNÍ PREZENTACE

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, bio-
chemii a genetiku až třeba po forenzní analýzu, bioinformatiku 
nebo restaurátorství. Nově jsme také akreditovali bakalářské 
a magisterské programy zaměřené na ekonomiku a manage-
ment, u nichž stejně jako u ostatních programů nepůjdeme 
cestou masovosti, ale budeme klást důraz na kontakt studenta 
s učitelem, rychlé a intenzivní zapojení studentů do spolupráce 
s privátním sektorem i do výzkumné činnosti. 

Hovořil jste o tom, že studium na VŠCHT je poměrně náročné. 
Nebojíte se, že tím některé potenciální studenty odradíte?

Pevně věřím, že nikoliv. Studium na univerzitě je přece 
základní a rozhodující investice, kterou v životě děláte. Nejde 
o investici ve smyslu financí, ale času a odhodlání, což má 

každý člověk ve své moci. Ano, nabídka škol je dnes široká 
a můžete někde získat titul s minimem úsilí. Ale diplom z  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 – kdy vás mohou zájemci 
o studium navštívit? 

Máme několik variant – v listopadu a v lednu pořádáme 
klasické dny otevřených dveří, v únoru on-line DOD a kromě 
toho máme také individuální DOD. Ty jsou k dispozici každý 
den od září do června, uchazeči během nich 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 jednot-
livce i pro skupinky do pěti lidí. Uvědomujeme si, že dnešní 
studenti jsou vystaveni marketingovému tlaku spousty vy-
sokých škol, a proto je nejlepším řešením na univerzitu zajít 
a přesvědčit se sám.  

Podstatné je to, co umíte,  
říká rektor VŠCHT Praha
Zorientovat se v záplavě vysokých škol nebývá pro maturanty právě snadné. Existuje však jedna jistota, která jim déle než 
65 let nabízí to podstatné – poctivé studium na veřejné vysoké škole, semknutou studentskou komunitu a řadu kariérních 
možností. Absolventi z VŠCHT Praha jsou v komerční sféře oceňováni pro hluboké znalosti, inženýrské myšlení a rychlou 
schopnost adaptace. „Studium u nás je celkem náročné, ale logickou odměnou pro studenty je šance dělat smysluplnou práci 
v různých oborech za velmi dobré peníze,“ říká rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesor Pavel Matějka.  
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Studenti a absolventi VŠE  
mají velkou šanci uspět u prestižních zaměstnavatelů
Studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze neznamená pou-
ze sedět na přednáškách a memorovat teorii. VŠE klade velký 
důraz na propojení studentů s praxí tak, aby byli připraveni na 
budoucí kariéru, a proto dlouhodobě spolupracuje s předními 
firmami a institucemi v daných oborech. Proč si tito významní 
zaměstnavatelé vybírají studenty a absolventy VŠE, jakou mají 
šanci uspět a v jakých oblastech se uplatňují? Zeptali jsme se 
v České spořitelně (ČS) a konzultantské společnosti Deloitte (D).

Jak často se stává, že uchazeč o práci je student/absolvent 
VŠE?
ČS, Roman Švéda – Spolupráce s vysokými školami: Pravdě-
podobnost, že narazíme při výběrových řízeních na kandidáty 
se vzděláním z uvedené vysoké školy, je značná. VŠE je pro 
budoucí zaměstnance Spořky v zásadě ideální alma mater, 
pokud se nejedná například o specializované technické pozice.
D, Iva Habrnálová – Human Resources: Co se týká pražské po-
bočky Deloitte, tak studenti a absolventi z VŠE jsou zastoupení 
v hojné míře a v některých týmech dokonce převažují.

Jakou šanci uspět u vás mají?
ČS: Šanci uspět ve výběrových řízeních u nás mají vysokou, a to 
napříč odděleními. Samozřejmě za předpokladu, že se zároveň 
jedná o talentované uchazeče s potenciálem. VŠE vnímáme 
jako jednu z top vysokých škol, která dává našim budoucím 
kolegům výbornou průpravu.
D: Šanci mají vysokou. Obecně lze říci, že nabíráme studenty 
a absolventy, kteří mají chuť se dál učit a pracovat na sobě. 
Mimo to umí pracovat s Excelem a mají dobrou angličtinu – 
a s těmito parametry studenti z VŠE nemají problém.

V jakých oblastech se u vás studenti/absolventi VŠE uplatňují?
ČS: Nejčastěji mohou uspět v obchodní časti banky (tzv. Front 
Office), a to jak v korporátní, tak i retailové, a také v centrálních 
pozicích napříč oborovými zaměřeními (HR, produkt, marketing, 
projektový management, risk, CX, UX role apod). 
Těší nás čerstvě získané prestižní ocenění v rámci průzkumu 
pracovního trhu TOP Zaměstnavatelé 2021, kde Spořitelna 
v kategorii Top zaměstnavatel EKONOM získala první místo. 
Pořadí je určeno na základě vyplněných dotazníků studentů 
ekonomických fakult vysokých škol s nejlepšími studijními 
výsledky.
D: U nás najdou své místo napříč celou firmou. Největší za-
stoupení mají určitě v auditním a daňovém týmu, dále i v pora-
denských týmech, které se věnují hlavně finančním analýzám. 
Díky Fakultě informatiky a statistiky VŠE se studenti uplatní 
i v našich technologických týmech a nemohu opomenout naše 
HR a marketing, kde máme také absolventy/studenty VŠE.

Čím se liší (schopnosti, vlastnosti) od ostatních uchazečů, 
nebo co na nich oceňujete?
ČS: Líbí se mi jejich zájem již před nástupem. Se studenty, kteří 
jsou nadšení pro nové projekty a zapojují se do aktivit ještě 
před pohovorem, se poté rád potkávám jako s kolegy v práci. 
Vím, že se na ně mohu spolehnout, a to je důležité, protože se 
u nás projekty často zpracovávají v týmech.
D: Studenti z VŠE většinou mají jasnější vizi toho, kam přesně 
směřují. Věřím, že jim k tomu pomáhají i vedlejší specializace, 
které si mohou zvolit. Díky množství zahraničních výjezdů, 
buddy programům a předmětům vyučovaných v angličtině 
jsou také dobře jazykově vybaveni. 

Pro studenty a absolventy pořádá VŠE dvakrát ročně veletrh pracovních příležitostí Šance

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Připravte se na 100 %
Za 21 let jsme úspěšně připravili přes 100 000 studentů!

Přípravné kurzy
Prezenční přípravné kurzy

k přijímacím zkouškám
v Praze, Brně a Ostravě.

Učebnice pro přípravu
Všechny učebnice k přípravě
na maturitu a přijímací
zkoušky.

Stahujte zdarma
časopis Kam Po Maturitě,

testy a e-booky
k nejžádanějším oborům VŠ.

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

 C +420 606 411 115
 a info@kampomaturite.cz
 O kampomaturite.cz

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
a Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7

PŘIJÍMAČKY?  MATURITA?
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Nenech se zdeptat řečmi jako „Budeš jen volat lidem a otravo-
vat je“... To už dávno neplatí. U nás na zákaznických linkách 
pomáháme, anebo prodáváme produkty jen takovým lidem, 
kteří mají opravdu zájem. Naše práce není nudná a stereotypní, 
jak si každý myslí, naopak, pokud máš rád nové technologie 
a chuť se neustále posouvat vpřed, určitě patříš k nám. Letos 
jsme na trh například uvedli revolučního voicebota, který 
část práce vyřizuje za operátory sám. A takovýchto projektů 
připravujeme víc. 

Díky této práci si procvičíš empatii, pohotovost nebo komu-
nikační schopnosti. Současně ti vyjdeme vstříc jak s délkou 
pracovního úvazku, tak s místem, ze kterého by ti to nejvíce 
vyhovovalo. Nemusíš se bát, nepotřebujeme deset akademic-
kých titulů a milión zkušeností. My si vybíráme lidi s potenci-
álem, kteří mají chuť se učit. Dáme ti maximální podporu na 
školení a ani v ostrém provozu tě nenecháme na holičkách. 
Za dobře odvedenou práci velice rádi a dobře zaplatíme. 
Budujeme stabilní pracovní prostředí, takže není výjimka, že 
u nás zůstávají zaměstnanci řadu let. Pokud se chceš rozvíjet 
a pracovní posun je pro ně hnacím motorem, u nás se vedou-
cím projektů a týmu lidí můžeš stát velice rychle. 

Na našich operátorech nám záleží. Pečujeme o každého 
zaměstnance. 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál a Mul-

tisportka je samozřejmostí. Nabízíme ale mnoho více benefitů, 
jako Home Office, příspěvek na telefon, vstupy do ZOO, slevy 
u našich partnerů, firemní akce, soutěže a mnoho dalšího. A co 
je pro nás ještě důležité? Říkáme si věci narovinu a dbáme na 
lidský přístup, férovost a otevřenost.

V tuto chvíli naše call centra máme strategicky rozmístěna 
v osmi krajských městech a pracuje v nich více jak 1500 
operátorů na různě dlouhý úvazek. Od loňského roku pro 
nás z domu pracovalo kvůli omezením spojeným s korona-
virovou krizí až 80 % našich zaměstnanců – řadě z nich to 
tak vyhovuje. Proto jsme se tomuto trendu maximálně při-
způsobili. Pracovní pohovor, vstupní školení a vše potřebné 
s tebou dokážeme vyřešit online. Prostor tak dáváme i lidem 
z odlehlejších míst republiky nebo osobám s širokou škálou 
zdravotních znevýhodnění.  

Zaujala tě naše nabídka? 

Navštiv naše stránky a přečti si víc, nebo rovnou vyplň kon-
taktní formulář a my se ti obratem ozveme. Pokud tě nabídka 
zaujala, klidně o ní řekni i svým kamarádům nebo spolužákům. 
Těšíme se na tebe. 

www.borimemyty.cz                  

Pojď s námi bořit mýty o operátorech  
a posil tým Conectart
Pryč s pověrami a předsudky o práci v call centrech! Už dávno neplatí, že operátoři prodávají deky z ovčí vlny nebo sady 
hrnců. Posunuli jsme se dál – vybíráme si, pro jaké značky budou naši operátoři volat. Nejsme šmejdi, naopak, naše spo-
lečnost Conectart je největším provozovatelem call center v Česku a mezi naše klienty patří špičky ve svých oborech jako 
třeba Samsung, MND, Vodafone, Nespresso, Rohlik.cz nebo Česká Spořitelna.

https://www.borimemyty.cz/ 
https://www.borimemyty.cz/ 
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Podívejte se na přehled akcí, které veřejné 
vysoké školy chystají v lednu pro uchazeče.

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VEŘEJNÝCH A STÁTNÍCH VŠ V LEDNU 2022

5. - 12. 1. Ostravská univerzita online všechny fakulty (prezenčně 28. 1.) www.osu.cz

7. 1. Agronomická fakulta MENDELU (další termín 21. 1.) www.af.mendelu.cz, 3. lékařská fakulta UK www.lf3.cuni.cz

7. - 8. 1. Univerzita Hradec Králové všechny fakulty www.uhk.cz

8. 1. 1. lékařská fakulta UK www.lf1.cuni.cz

10. - 16. 1. Katolická teologická fakulta UK online týden otevřených dveří (prezenčně 15. 1. 2022) www.ktf.cuni.cz

11. 1. Právnická fakulta MU www.law.muni.cz

12. 1. Fakulta humanitních studií UK www.fhs.cuni.cz, Fakulta sociálních věd UK ISS (další termíny IPS 13. 1., IMS 18. 1., IES 21. 1., 
IKSŽ 26. 1.) www.fsv.cuni.cz

13. 1. Fakulta informačních technologií ČVUT www.fit.cvut.cz, Fakulta elektrotechnická ČVUT online www.fel.cvut.cz,  
Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií UNOB www.unob.cz 

14. 1. Národohospodářská fakulta VŠE nf.vse.cz

14. - 15. 1. Přírodovědecká fakulta UK www.natur.cuni.cz

15. 1.
Lékařská fakulta MU (další termín 19. 1.) www.med.muni.cz, 2. lékařská fakulta UK www.lf2.cuni.cz, Filozofická fakulta UK  
www.ff.cuni.cz, Univerzita Palackého v Olomouci všechny fakulty www.upol.cz, Fakulta zdravotnických studií UPCE online 
www.upce.cz/fzs, Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB www.unob.cz/fvz

20. 1. Fakulta sportovních studií MU www.fsps.muni.cz, Pedagogická fakulta JČU www.pf.jcu.cz

20. - 22. 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava všechny fakulty online (v kampusu 21. - 22. 1.) www.vsb.cz

21. 1.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích všechny fakulty www.jcu.cz, Fakulta ekonomicko-správní UPCE  
www.upce.cz/fes/, Fakulta informatiky a statistiky VŠE fis.vse.cz, Fakulta podnikatelská VUTBR www.fbm.vutbr.cz,  
Fakulta strojního inženýrství VUTBR, www.fme.vutbr.cz 

21. - 22. 1.
Česká zemědělská univerzita v Praze všechny fakulty www.czu.cz, Fakulta sociálních studií MU www.fss.muni.cz, Filozofická 
fakulta MU www.phil.muni.cz, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze všechny fakulty (Ústav ekonomiky a manage-
mentu 28. 1.) www.vscht.cz

22. 1. Přírodovědecká fakulta MU (další termín 25. 1.) www.sci.muni.cz, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE fmv.vse.cz,  
Fakulta stavební VUTBR www.fce.vutbr.cz

22. - 23. 1. Fakulta výtvarných umění VUTBR www.favu.vut.cz

24. 1. Evangelická teologická fakulta UK web.etf.cuni.cz, Husitská teologická fakulta UK www.htf.cuni.cz

25. 1.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT www.fjfi.cvut.cz, Fakulta dopravní ČVUT (Děčín, Praha 28. 1.) www.fd.cvut.cz, 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU www.fpf.slu.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU www.opf.slu.cz, Fakulta příro-
dovědně-humanitní a pedagogická TUL www.fp.tul.cz Fakulta financí a účetnictví VŠE f1.vse.cz

26. 1.

Ekonomicko-správní fakulta MU www.econ.muni.cz, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL  
www.fm.tul.cz, Lékařská fakulta v Plzni UK www.lfp.cuni.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE www.upce.cz/fcht,  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR www.feec.vutbr.cz, Západočeská univerzita v Plzni všechny 
fakulty www.zcu.cz

28. 1. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT www.fbmi.cvut.cz, Mendelova univerzita v Brně všechny fakulty (mimo AF)  
www.mendelu.cz, Fakulta podnikohospodářská VŠE fph.vse.cz

29. 1. Pedagogická fakulta MU www.ped.muni.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v prosinci 2021 dohledali na stránkách škol. V lednu 2021 konaly dny 
otevřených dveří také FS ČVUT,  FSV UK, PAČR, DFJP, FES UPCE. Termíny pro další měsíce a aktualizaci najdete na www.kampomaturite.cz.

http://www.VysokeSkoly.com
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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: 21. a 22. 1. 2022.

Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat  
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): 
Ekonomika a management  
 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): Ekonomika  
a management  Podnikání a administrativa 
 Informatika  Systémové inženýrství  

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

Doktorské studium (4 roky): Podniková 
a odvětvová ekonomika  Management 
 Regionální a sociální rozvoj  Systémové 

inženýrství a informatika  Sector Economics  
and Economics of Enterprise  Management  
 Regional and Social Development  Systems 
Engineering and Informatics

1 2 3

 Fakulta studentům nabízí moderní technologické a studijní zázemí  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: 21. 1. - 22. 1. 2022

Inzerce PEF_new.indd   1Inzerce PEF_new.indd   1 29.11.2021   11:26:5529.11.2021   11:26:55

http://pef.czu.cz


NEJLEPŠÍ ČASY ZAŽIJEŠ 
JEN V KAMPUSU ČZU

#čzujsity

studuj.czu.cz

Inzerce Studuj CZU_fin.indd   2Inzerce Studuj CZU_fin.indd   2 24.11.2020   14:32:4624.11.2020   14:32:46
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10 důvodů,
proč si 
vybrat ČZU

Bohatý studentský život1

3 Špičková věda a výzkum

5 Studium v zahraničí

6 Kariérní poradenství

7 Podnikatelský inkubátor 
PointOne

8 Nejzelenější kampus v ČR

9 Propracovaný stipendijní systém

10 Ekologie, to je naše!

4 Teorie doplněná praxí

2 Široké možnosti uplatnění

studuj.czu.cz

pef.czu.cz

ftz.czu.cz

af.czu.cz

fl d.czu.cz

tf.czu.cz

fzp.czu.cz

ivp.czu.cz
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Nabízíme zajímavé propojení studia medicíny, přírod-
ních věd a techniky v bakalářských, navazujících magi-
sterských a doktorských studijních programech.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 ROKY)
• Biomedicínská technika
• Optika a optometrie
• Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
• Fyzioterapie
• Radiologická asistence
• Zdravotnické záchranářství
• Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
• Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
28. ledna 2022
WWW.FBMI.CVUT.CZ

FAKULTA DOPRAVNÍ

Pro akademický rok 2022/2023 nabízíme zajímavé bakalářské studium v moderních 
a prestižních oborech dopravy, a to ve studijních programech:

Nezapomeň podat přihlášku ke studiu nejpozději do 31. 03. 2022. Veškeré informace 
k přijímacímu řízení i o jednotlivých studijních programech a specializacích se dozvíš na: 
UCHAZEC.FD.CVUT.CZ

TECHNIKA A TECHNOLOGIE 
V DOPRAVĚ A SPOJÍCH

PROFESIONÁLNÍ PILOT

TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL
Specializace: 
• Dopravní systémy a technika, 
• Logistika a řízení dopravních procesů, 
• Inteligentní dopravní systémy a 
• Letecká doprava

Chceš všechno vidět na vlastní oči a zeptat se? 
Budeme se na Tebe těšit na Dnech otevřených dveří:

DOD.FD.CVUT.CZ

PRAHA   28. 01. 2022

Konviktská 20, 110 00 Praha 1
+420 224 359 542

vicenova@fd.cvut.cz 
www.fd.cvut.cz 

Pohraniční 1, 405 01 Děčín
+420 224 357 954

cernecky@fd.cvut.cz
www.cvutdecin.cz/fd
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DĚČÍN   25. 01. 2022

PRAHA: DĚČÍN:

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
• titul bakalář (Bc.)
• standardní doba studia 3 roky
• studovat u nás můžeš 10 specializací

PROČ JÍT NA FIT?

• Výběr ze všech oblastí informatiky.
• Studium bez předchozích IT znalostí. 
• Garantované ubytování na koleji.
• Nabídka placené praxe již při studiu.
• Široká nabídka studijních pobytů 

v zahraničí.
• Nejmodernější odborná pracoviště.
• Výběr specializace až v průběhu studia.
• Navazující magisterské studium.
• Setkávání s vědeckými kapacitami 

a s lidmi z businessu.
• Nadšená komunita, která tě pohltí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Chceš o naší fakultě vědět víc? 

Pak přijď 13. LEDNA 2022 na Den otevřených dveří, 
kde se dozvíš o naší fakultě více informací a zodpo-
víme i tvoje otázky. Termín je vhodný i pro zájemce 
o magisterské studium.

Zajímá tě víc? 
Podívej se na náš web 
WWW.FIT.CVUT.CZ

PROPOJÍME TĚ SE SVĚTEM IT

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ 

ATRAKTIVNÍ A PERSPEKTIVNÍ 
STUDIUM
• kvantové technologie
• jaderné obory
• nanotechnologie
• špičková matematika
• částicová fyzika

• Zapojení do vědecké práce i komerčních témat.
• Stáže a studijní pobyty v zahraničí.
• Špičková a unikátní vědecká zařízení – jaderný 

štěpný i fúzní reaktor, urychlovače apod.
• Velmi dobré uplatnění.

Na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. 11. 2021 a 25. 1. 2022 zjistíš více o mož-
nostech studia i rodinné atmosféře na fakultě 
v centru Prahy.

Přihlášky do bakalářského studia přijímáme do 
30. 4. 2022, přijímací zkoušky jsou prominuty!

BŘEHOVÁ 7, 115 19 PRAHA 1

www.fjfi .cvut.cz

www.jaderka.cz

studium@fjfi .cvut.cz

jaderka 

+420 224 358 281

jaderkacvut

http://www.cvut.cz
http://www.cvut.cz
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FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. LEDNA 2022 (online)

3. ÚNORA 2022 (prezenční)

• Ukážeme vám naše špičkové laboratoře 
a učebny, ve kterých budete moci studovat 
elektrotechniku a informatiku. 

• Představíme vám naše studijní programy.

• Dozvíte se vše důležité o přijímačkách a o tom, 
jak vypadá studentský život na fakultě.

Další informace najdete na webových stránkách

STUDUJ.FEL.CVUT.CZ

7 DŮVODŮ, PROČ JE FEL 
TA SPRÁVNÁ VOLBA!

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU
Nabízíme široké spektrum studijních progra-
mů. Od slaboproudé elektroniky, přes energe-
tiku a kybernetiku až po ryzí informatiku. U nás 
budete dělat to, co vás baví.

PRESTIŽNÍ ŠKOLA
Diplom z nejprestižnější elektrotechnické 
a informatické fakulty v ČR něco znamená. 
Studium vyžaduje píli a odhodlání, ale stojí to 
za to. Naši absolventi mají na pracovním trhu 
konkurenční výhodu.

TEORIE I PRAXE
Díky nízkému poměru osmi studentů na jed-
noho pedagoga dokážeme nabídnout indivi-
duální přístup ve výuce. Budou se vám věno-
vat špičkoví výzkumníci, do jejichž projektů se 
můžete zapojit.

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
FEL patří mezi top10 vědeckých institucí v ČR. 
Sbíráme úspěchy na konferencích i v meziná-
rodních soutěžích. Máme studenty, kteří staví 
nejrychlejší elektrické formule v Česku a vyvíjejí 
nejlepší autonomní drony na světě.

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
Spolupracujeme s předními globálními i domá-
cími fi rmami na projektech, na nichž se podílejí 
také studenti. I vy můžete stát u zrodu něčeho 
výjimečného a získat tak náskok pro skvělý start 
své budoucí kariéry.

STUDENTSKÝ ŽIVOT
Vysoká škola není jen o studiu. FEL se nachází 
v Praze, v centru všeho dění. Díky široké nabíd-
ce studentských klubů a sportovních a zábav-
ních aktivit si budete moci užívat studentský 
život naplno!

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Podporujeme, aby naši studenti získávali zkuše-
nosti na prestižních partnerských univerzitách 
v zahraničí. Rozšiřte si obzory, poznejte nové 
přátele, a získejte cenný zářez do vašeho CV.

Svoje dotazy ke studiu na FEL můžete klást pro-
střednictvím chcistudovat@fel.cvut.cz, případně 
se zeptat přímo studentů v facebookové skupině 
Zeptej se studentů FEL ČVUT!.

POSTAV SI SVOU 
BUDOUCNOST, 
STUDUJ NA STAVÁRNĚ!

Vyber si program a studuj s námi.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

4. ÚNORA 2022

Hledáš informace, chceš vědět víc? 
Nemůžeš v termínu DOD do Prahy? 
Vše máš k dispozici na stavarna.online!

Přihlášku ke studiu můžeš podat 
DO 31. BŘEZNA 2022

http://studuj.fel.cvut.cz
http://www.fsv.cvut.cz
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Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

KAM PO MATURITĚ?

ZÁZEMÍ PRESTIŽNÍ UNIVERZITY 
S INSPIRACÍ TVŮRČÍ KOMUNITY
O TOM JE MÚVS ČVUT

MUVS.CVUT.CZ  |    224 353 164  |   MUVS@CVUT.CZ

Tam, kde tě naučí teorii, která funguje v praxi.

Tam, kde projdeš osobní proměnou, 
ať vystuduješ bakaláře či inženýra. 

Tam, kde mají moderně pojaté studijní 
programy jako Ekonomika a management (Bc.) 
a Projektové řízení inovací (Ing.).

PŘIJĎ NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4. ÚNORA A 11. BŘEZNA

S NÁMI ZVLÁDNEŠ
KAŽDÉHO ROBOTA

Strojarna.cz
cvutfs

www.fs.cvut.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerát_11_2021-KAMPOMATURITE_01_tisk.pdf   1   17.11.2021   18:24:50

http://muvs.cvut.cz
http://www.fs.cvut.cz


Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
Více informací ke studiu a přihláškám na www.ef.jcu.cz.  

Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
Více informací ke studiu a přihláškám na www.�.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

http://www.jcu.cz


Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
Více informací ke studiu a přihláškám na www.prf.jcu.cz.  

Den otevřených dveří: 20. a 21. ledna 2022.
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.

 
 

Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
Více informací ke studiu a přihláškám na www.frov.jcu.cz.  

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.

http://www.jcu.cz


Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
Více informací ke studiu a přihláškám na www.tf.jcu.cz.  

Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
Více informací ke studiu a přihláškám na www.zf.jcu.cz.  

Den otevřených dveří: 21. ledna 2022.
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.

http://www.jcu.cz


Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozo� cká fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

E-přihlášku ke studiu můžeš podat do 28. 2. 2022

masarykova
univerzita

Přijmi výzvu a studuj 
na Masarykově univerzitě

#munichallenge muni.cz

http://www.muni.cz


Ondřej Procházka

26.1.2022

Kontakty www.econ.muni.cz Den otevřených dveří

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a, 60200 Brno-Pisárky

prihlaska@muni.cz
studijni@econ.muni.cz

Informace o studiu

e-přihlášky se podávají  
do 28. 2. 2022

bit.ly/Studuj_na_ESF

Facebook

@econmuni

Instagram

@econmuni

,,Studium na Ekonomicko-správní fakultě si oblíbíte hned od prvního dne. 
Moderní prostředí a přátelská atmosféra vytváří skvělé podmínky pro 
vzdělávání. I přes velké množství studentů a studijních programů se setkáte 
s velmi individuálním přístupem a toho si na naší fakultě nejvíce cením. 
V průběhu studia pak na vás čeká řada akcí po celém Brně, kde se můžete 
setkat se svými spolužáky a přáteli. Těch zážitků a zkušeností je však 
mnohem víc, ‘‘ říká student prvního ročníku navazujícího magisterského 
studia programu Regionální rozvoj, specializace Projektový management.

MUNI
ekonomicko-
-správní
fakulta

90 %
absolventů spokojeno 
s tím, co jim škola dala 
do života

100+
zahraničních 
partnerských  
univerzit

#1
jediná VŠ v ČR 
s terminálem 
Bloomberg

Napojte se na praxi! Procestujte s námi svět!

Můžete studovat na kanadské 
University of Victoria nebo získat 
druhý titul na britské University 
of Huddersfield, francouzské 
Université de Rennes, italské 
univerzitě Piemonte Orientale nebo 
ve finském Tampere. Možnosti 
studijních pobytů v zahraničí jsou 
díky 117 partnerským smlouvám 
otevřené všem.

Studijní programy

Díky široké nabídce stáží 
v partnerských firmách, institucích 
veřejné správy či neziskových 
organizacích vám pomůžeme 
v získávání cenných kontaktů 
pro profesní uplatnění. Aktivně 
vyhledáváme a podporujeme nadané 
studenty v rámci exkluzivní skupiny 
TopSeC (Top Students Centre), ve které 
získáte jedinečnou možnost setkávat 
se pravidelně s experty z praxe.

— Ekonomie 
— Finance 
— Finance a právo 
— Hospodářská politika
—  Podniková ekonomika 

a management
— Podniková informatika 
— Regionální rozvoj a cestovní ruch
— Veřejná ekonomika a správa

Podání e-přihlášky: 28. 2. 2022

S NÁMI SE VYPLATÍ POČÍTAT

http://www.econ.muni.cz


 — Možnost prominutí přijímaček. 
 — Špičkově vybavené laboratoře.
 — Moderní studijní zázemí.
 — Bohatá nabídka stipendií. 

 — Počet uchazečů 3205.
 — Počet přijatých uchazečů 1813.
 — 77 %   absolventů začalo pracovat  
ve vystudovaném oboru.

 — 88 %  absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života.

 — 29 352 Kč  průměrný nástupní plat.

Baví tě přírodní vědy a/nebo matematika? Zajímá tě výzkum zohledňující potřeby společnosti? 
Pokud ano, tady se najdeš.

Kontakty

Kotlářská 267/2,  
637 11 Brno

prihlaska@muni.cz
studijni@sci.muni.cz

https://www.sci.muni.cz/pro- 
uchazece/bakalarske-studium

Informace o studiu

e-přihlášky se podávají do 
28. 2. 2022
www.is.muni.cz/prihlaska

Facebook

@sci.muni.cz

Instagram

@sci_muni

Nastartuj svou kariéru!
Vyber si z 21 bakalářských programů 
a jejich 56 specializací!

22.1.2021, 25.1.2022

Navštiv dny otevřených dveří:

MUNI
přírodovědecká
fakulta

Bc. prezenční studium

 — Antropologie
 — Biochemie
 — Ekologická a evoluční biologie
 — Experimentální a molekulární biologie
 — Fyzika
 — Fyzika – nanotechnologie
 — Geografie a kartografie
 — Geologie
 — Matematická biologie a biomedicína
 — Matematika

 — Životní prostředí a zdraví
 — Chemie
 — Chemie a technologie materiálů  
pro konzervování – restaurování

 — Lékařská genetika a molekulární 
diagnostika

Bc. kombinované studium 

 —  Aplikovaná a environmentální geologie
 —  Geologie

Bc. prezenční studium se 
zaměřením na vzdělávání

 — Biologie se zaměřením na vzdělávání
 — Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 — Geografie a kartografie se zaměřením  
na vzdělávání

 — Chemie se zaměřením na vzdělávání
 — Matematika se zaměřením  
na vzdělávání

http://www.sci.muni.cz


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

Vážené a milé uchazečky,
vážení a milí uchazeči,

dovolte mi Vás oslovit s nabídkou studia 
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
(LF MU). Studium na lékařské fakultě patří 
sice k nejnáročnějším, ale současně nabízí 
nádherný a společensky potřebný rozměr 

uplatnění po studiu. Aktuální epidemiologic-
ky náročná doba jasně ukázala, jaký význam 
mají naši zdravotníci a jaká je jejich vážnost 
a potřebnost ve společnosti. 

Široká nabídka studijních programů na 
LF  MU od studia všeobecného lékařství, 
zubního lékařství až po velkou paletu nelé-
kařských profesí nabízí uchazečům mož-
nost kvalitního výběru dle jejich vnitřního
nasměrování. 

LF MU patří k nejmodernějším vzdělávacím 
institucím v evropském i světovém rozměru. 
Naše fakulta nezastavila výuku jak v uplynu-
lé, tak ani v aktuální nepříznivé epidemiolo-
gické situaci. Naše studentky a naši studenti 
také prokázali vysoké morální a charakterové 
vlastnosti při pomoci našemu zdravotnictví 
v tomto složitém období. 

Vysoce kvalitní výuka v teoretických i klinic-
kých oborech dává předpoklad úspěšného 
absolvování a následného uplatnění v klinic-
ké i vědecké praxi. Nové Simulační centrum 
(SIMU) LF MU je největším obdobným zaří-
zením v evropském rozměru a nabízí nejmo-
dernější formy výuky. 

Těšíme se na Vás, naše potencionální
budoucí úspěšné studenty.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity

Kontakty Brožura Studuj na LF MU Webové stránky

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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Studijní programy—  Láká tě sportovní trénink, pohybová 
aktivita dětí, sebeobrana, management 
či výživa ve sportu?

—  Chceš být trenérem, sportovním 
manažerem, výživovým poradcem, 
fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?

—  Podívej se do nabídky studijních 
programů a podej si přihlášku!

— Osobní a kondiční trenér
— Fyzioterapie
—  Tělesná výchova a sport se specializacemi 

– Management sportu 
– Regenerace a výživa ve sportu 
– Speciální edukace bezpečnostních složek 
– Trenérství 
– Sdružené studium tělesné výchovy (učitelství) 
 s programy Pedagogické fakulty

Podávání e-přihlášek:  do 28. 2. 2022 
Praktické přijímací zkoušky:  14.–15. 5. 2022
Písemná přijímací zkouška:  21. 5. 2022

Více informací o studiu získáš  
na Dni otevřených dveří,  
který proběhne 20. 1. 2022 on-line.

Kontakty

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno www.fsps.muni.cz/uchazeci

Informace o studiu

www.is.muni.cz/prihlaska

Facebook

@MU.FSpS

Instagram

@sport_muni

Studuj, sportuj
a bav se v Brně!

20.ledna 2022

Den otevřených dveří

MUNI
fakulta
sportovních
studií

http://www.fsps.muni.cz
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Zveme Vás  
na první informatickou 
fakultu v ČR
Přijďte na den otevřených dveří 4. 2. 2022

Bakalářské  studijní programy  a jejich zaměření

Informatika
 − Informatika bez zaměření
 − Matematická informatika
 − Rozšířená matematika
 − Zpracování přirozeného jazyka
 − Bioinformatika a systémová biologie
 − Vizuální informatika
 − Grafický design
 − Počítačové systémy, komunikace 

a bezpečnost

Programování   
a vývoj aplikací

Kyberbezpečnost

Informatika 
 ve vzdělávání

programy.fi.muni.cz

Tady můžete být  
sami sebou.

Přihlášky do 28. 2. 2022

Eliška Bumbová, živá studentka mrtvých jazyků

Kontakty

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
Arna Nováka 1, 602 00 Brno

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/uchazeci

MUNI
filozofická
fakulta

phil.muni.cz
muni_ff

http://www.fi.muni.cz
http://www.phil.muni.cz


32 vysokeskoly.com Veřejné vysoké školy

 Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Studuj na nejžádanější 
pedagogické fakultě
v Česku

Přihlášky do 28. 2. 2022

Online den otevřených dveří 29. 1. 2022

Kontakty

Pedagogická fakulta MUNI
Poříčí 7, 603 00 Brno prijimacky@ped.muni.cz www.ped.muni.cz/prijimacky

MUNI
pedagogická
fakulta

http://af.mendelu.cz
http://www.ped.muni.cz
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Ústav hudební vědy FF MU nabízí pro akademický rok 2022/2023 tyto bakalářské programy:

•  HUDEBNÍ VĚDA
•  SDRUŽENÁ UMĚNOVĚDNÁ STUDIA
•  TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ
•  TEORIE A PROVOZOVACÍ PRAXE STARÉ HUDBY (pouze kombinované studium)

Proč studovat bakalářské programy na Ústavu hudební vědy FF MU?

•  Jedno z nejlépe vybavených pracovišť FF MU.
•  Rozsáhlá nabídka odborných praxí v kulturních institucích během studia.
•  Pravidelné zahraniční i domácí exkurze po uměleckých památkách spojené s návštěvami  

koncertů a operních představení.
•  Možnost vycestovat na partnerské zahraniční univerzity (stáže, studentské i pracovní pobyty).
•  Praktické umělecké vyžití (studentský orchestr, sbor, ansámblová hra).
•  Po absolvování Bc. studia lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu v těchto programech: 

Hudební věda, Teorie interaktivních médií, Učitelství estetické výchovy pro střední školy, Management 
v kultuře, Zvukový design a multimediální technologie.

•  Absolventi nalézají uplatnění v předních kulturních a vědeckých institucích po celé ČR.

Podání elektronické přihlášky do 28. 2. 2022 (is.muni.cz/prihlaska)
Den otevřených dveří 21. a 22. 1. 2022

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 a Arna Nováka 1
  602 00 Brno
 v +420 549 49 5453
 a music@phil.muni.cz
 O music.phil.muni.cz

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

 a Zemědělská 5
  613 00 Brno
 v +420 545 135 208
 a studijni.icv@mendelu.cz
 O www.icv.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí studium akreditovaných bakalářských 
studijních programů v oblastech učitelství pro SŠ a neučitelské pedagogiky.

Proč studovat na ICV?

• Přátelské prostředí na univerzitě se 100letou tradicí • Kvalifikovaný a vstřícný tým pedagogů • Dobré uplatnění 
absolventů v praxi • Praxe během studia ve školách a vzdělávacích institucích • Zahraniční studijní pobyty 
a stáže • Poradenské služby a spousta užitečných seminářů pro studenty zdarma.

Bakalářské studium 

•  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  
(prezenční i kombinované, 3 roky) 
Absolventi mohou pracovat jako učitelé na středních  
odborných školách.

•  Aplikovaná pedagogická studia  
(prezenční i kombinované, 3 roky) 
Absolventi mohou pracovat jako profesionální lektoři nebo 
manažeři vzdělávání v soukromém nebo veřejném sektoru.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 28. 1. 2022, 4. 2. 2022 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: 15. 4. 2022 

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
	X MUNIPharm

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 možnost studia v pěti doktorských studijních 
programech (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
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Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity

 a Studijní oddělení 
  LDF MENDELU
  Zemědělská 3
  613 00 Brno
 v +420 545 134 006
 a studpri@mendelu.cz
 O www.ldf.mendelu.cz

Proč studovat u nás? 
Stoletá tradice školy, komplexnost informací, excelentní technologie a přístupy, vlastní zázemí 11.000 
ha školního lesa v blízkosti, osobní přístup - máme prostor a čas se vám věnovat, podporujeme mobilitu, 
Brno - top studentské město na světě, koleje pro všechny v prvním ročníku
Obory bakalářského studia (Bc.): 
Arboristika (P, K); Design nábytku (P); Krajinářství (P); Lesnictví - specializace: Lesnictví (P, K) / Lesnic-
tví tropů a subtropů (P), Myslivost (P, K); Tvorba a výroba nábytku - specializace: Navrhování nábytku 
/ Výroba nábytku (P); Stavby na bázi dřeva (P), Technologie a management zpracování dřeva (P, K)
Obory navazujícího magisterského studia (Ing.):
Design nábytku (P); European Forestry (P, A); Krajinné inženýrství (P); Lesní inženýrství - specializace: 
Lesní inženýrství (P, K) / Lesní inženýrství tropů a subtropů (P); Nábytkové inženýrství (P); Stavby 
na bázi dřeva (P); Technická biologie dřevin (P), Technologie a management zpracování dřeva (P, K) 
Úspěšní studenti magisterských oborů mohou následně pokračovat i v doktorském studiu a získat 
titul Ph.D.
Vysvětlivky: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, A – výuka v anglickém jazyce
Dny otevřených dveří: 28. 1. 2022, 25. 2. 2022
Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2022 

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)

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

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 (online) a 10. února 2022 
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2022 (Bc.) a do 20. května 2022 (Ing.)

VZDĚLÁNÍ NA ÚRODNÉ PŮDĚ

V dubnovém čísle časopisu 

Kam Po Maturitě 
si přečtete:
• Které školy nabírají i v dubnu a dalších měsících

• Dny otevřených dveří VŠ do prázdnin

• Kam po maturitě: Do práce

• Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ  
  a jazykovek z celé republiky

Stahujte a prohlížejte zdarma  

www.Casopis.KamPoMaturite.cz
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v Opavě a Karviné

U NÁS
SE NA TEBE

BUDEME
TĚŠIT!

SE NA TEBE

Dny otevřených 
dveří, přehled studijních 

programů s přijímací 
zkouškou i bez ní, 

e-přihlášku a mnoho 
dalšího najdeš na našem 

webu www.slu.cz

STUDENTŮ
STUDIUM U NÁS
DOPORUČUJE*

84 %
Dny otevřených 

dveří, přehled studijních 
programů s přijímací 

zkouškou i bez ní, 

STUDIUM U NÁS
DOPORUČUJE*

OD ASTROFYZIKY
PO ZDRAVOTNICTVÍ

STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ

70

* www.slu.cz/s
lu/c
z/p
roc
un

as
st
ud
ov
at
2

http://www.slu.cz
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• Medicína, práva, psychologie a další  
  žádané obory

• Kde můžete obory studovat

• Aktualizováno pro přijímací řízení 2022

• Vzorový test v každém e-booku

• Jak podat odvolání

• Samostatné e-booky k maturitě,  
  přijímacím zkouškám na SŠ a další

Stahujte zdarma  
www.kampomaturite.cz 

/e-booky/

Stáhněte si e-booky 2022

http://www.fvp.slu.cz
http://www.kampomaturite.cz
/e-booky/
http://www.kampomaturite.cz
/e-booky/
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NEBUĎ JEN KRABICE TEORIE, 
ZÍSKEJ VZDĚLÁNÍ I PRAXI

Nabízíme ti jednoduchý začátek, průběh 
a závěr je už ve tvých rukách...

VYBER SI SVŮJ PROGRAM:
 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví 
 Cestovní ruch a turismus
 Digitální business
 Ekonomika a management
   Specializace Finance, účetnictví a daně
     Specializace Obchod a marketing
   Specializace Podnikání
 Finance a účetnictví
 Inovativní podnikání
 Management v sociálních službách 
 Manažerská informatika
 Marketing
  Mezinárodní obchod
 Veřejná ekonomika a správa

WWW.STUDUJOPF.CZ

Informatika  
v Opavě

•	 Moderní	informatika	(Bc.)
•	 Informatika	(Bc.)
•	 Informatika	a	Angličtina	(Bc.)
•	 Knihovnictví	(Bc.)
•	 Informatika	(NMgr.)
•	 Knihovnictví	(NMgr.)

více informací na: www.informatika-opava.cz

Studijní programy Ústavu 
informatiky FPF SU v Opavě:

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.studujopf.cz
http://www.informatika-opava.cz
http://www.vspj.cz


38 vysokeskoly.com Veřejné vysoké školy

Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

•  Stáhněte si zdarma e-booky
•  Přečtěte si, jak se dostat  

na nejžádanější obory
•  Vyzkoušejte testy z minulých let

 Potřebujete více informací? 

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

http://ef.tul.cz
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#MOJEUHK
Začni psát svůj příběh
na Univerzitě Hradec Králové!

zjisti víc na novém webu
mojeuhk.cz

učitelství

cizí jazyky

sociální obory

umělecké obory

archeologie

politologie

historické vědy

sociologie

informatika

datová věda

ekonomika a management

cestovní ruch

biologie a ekologie

toxikologie a chemie

fyzikální měření

učitelství

a další... a další...

a další...a další...

Dny otevřených dveří 7. a 8. ledna 2022. Sleduj mojeuhk.cz pro bližší informace. 

http://www.uhk.cz
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Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Bakalářské studium  
— prezenční a kombinovaná forma studia
•  Ekonomika a management 
•  Regionální rozvoj a veřejná správa
•  Sociální politika a sociální práce

Navazující magisterské studium  
— prezenční forma studia
•  Ekonomika a management 
•  Regionální rozvoj a veřejná správa
Doktorské studium:
•  Aplikovaná ekonomie a správa
•  Regulace a behaviorální studia

 a Moskevská 54
  400 96 Ústí nad Labem
 v +420 475 284 611
 O www.fse.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů ve 
třech studijních programech.
Ekonomický studijní program je na obou úrovních studia zaměřen na ekonomiku a management, další 
program na regionální rozvoj a veřejnou správu, nabízíme také studijní program sociální politika a sociální 
práce. Bakalářské programy lze studovat v denní i kombinované formě, magisterské programy ve formě denní. 
Naši absolventi nalézají dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě či 
neziskových organizacích.
Programy doktorského studia jsou založeny na integraci ekonomického poznání s ostatními společensko-
vědními obory. 
Den otevřených dveří: 3. 2. 2022
Informace o přijímacím řízení naleznete na www.fse.ujep.cz

Celostátní pořadí fakult v hodnocení ročníku 2020/21
1.  VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2.  VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového in-

ženýrství
3.  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
4.  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
5.  Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
6.  ČVUT v Praze, Fakulta strojní
7.  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií
8.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
9.  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
10.  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Celkové pořadí vysokých škol podle součtu bodů fakult
1.  Vysoké učení technické v Brně
2.  Vysoká škola báňská - Technická uni-

verzita Ostrava
3.  České vysoké učení technické 

v Praze
4.  Západočeská univerzita v Plzni
5.  Technická univerzita v Liberci

Celostátní pořadí vyšších odborných škol
1.  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, 

Sokolská 
2.  Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola 

ekonomická Zlín 
3.  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram 

II, Hrabákova
4.  ART ECON – Vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
5.  Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká 

Třebová
6.  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad 

Sázavou
7.  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektro-

technická, Olomouc
8.  Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní 

a technická, České Budějovice, Skuherského 3
9.  Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší od-

borná škola, spol. s r.o., Brno
10. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektro-

technická, Plzeň, Koterovská 85 

Škola doporučená zaměstnavateli výsledky 2020/2021
Vysoké učení technické v Brně dál vládne hlavním katego-
riím, skokanem roku je Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství VŠB-TU Ostrava.  

Po odložení vyhlášení ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ 
ZAMĚSTNAVATELI v roce 2020 kvůli lockdownu a zrušení 
všech akcí pro školy, kde Klub zaměstnavatelů oznamoval 
všechny regionální výsledky pro střední školy i celostátní 
pořadí kategorií vysokých škol, bylo letos hodnocení 
spojeno za školní rok 2020/2021.

Poprvé v osmileté historii soutěže pořádané Klubem 
zaměstnavatelů ve spolupráci s Kampomaturite.cz a Re-
gistrem praxí bylo vyhodnoceno také pořadí v kategorii 
vyšších odborných škol.
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Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz  Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Univerzita  
J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

Poznejte UJEP: 
 
Den otevřených dveří 3. 2. 2022
Kampus UJEP Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

www.ujep.cz  
#myjsmeujep

Fakulta  
strojního 

inženýrství 

FSI

PřF FSE

PF

FZS

FF

FUD

FŽP

Fakulta  
životního  
prostředí 

Fakulta  
umění  

a designu 

Přírodovědecká  
fakulta 

Fakulta  
sociálně  

ekonomická  

Fakulta  
zdravotnických  

studií 

Filozofická  
fakulta 

Pedagogická  
fakulta 

http://prf.ujep.cz
http://www.ujep.cz


Nabízíme ti více než 600 studijních programů na největší univerzitě  
v ČR. Studuj na jedné ze 17 fakult v Praze, Hradci Králové nebo v Plzni.  
Těšíme se na tebe!

PRAHA
  Katolická teologická fakulta
  Evangelická teologická fakulta
  Husitská teologická fakulta 
  Právnická fakulta
  1. lékařská fakulta
  2. lékařská fakulta
  3. lékařská fakulta

  Filozofická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
  Matematicko-fyzikální fakulta 
  Pedagogická fakulta 
  Fakulta sociálních věd
  Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Fakulta humanitních studií  

HRADEC KRÁLOVÉ
  Lékařská fakulta  

  v Hradci Králové
  Farmaceutická fakulta 

  v Hradci Králové 

PLZEŇ 
  Lékařská fakulta v Plzni

POJĎ STUDOVAT 
NA KARLOVKU

Vybíráš si vysokou školu?

NAKARLOVKU.CZ

http://nakarlovku.cz


Nabízíme ti více než 600 studijních programů na největší univerzitě  
v ČR. Studuj na jedné ze 17 fakult v Praze, Hradci Králové nebo v Plzni.  
Těšíme se na tebe!

PRAHA
  Katolická teologická fakulta
  Evangelická teologická fakulta
  Husitská teologická fakulta 
  Právnická fakulta
  1. lékařská fakulta
  2. lékařská fakulta
  3. lékařská fakulta

  Filozofická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
  Matematicko-fyzikální fakulta 
  Pedagogická fakulta 
  Fakulta sociálních věd
  Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Fakulta humanitních studií  

HRADEC KRÁLOVÉ
  Lékařská fakulta  

  v Hradci Králové
  Farmaceutická fakulta 

  v Hradci Králové 

PLZEŇ 
  Lékařská fakulta v Plzni

POJĎ STUDOVAT 
NA KARLOVKU

Vybíráš si vysokou školu?

NAKARLOVKU.CZ

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://nakarlovku.cz
http://mff.cuni.cz


PRAHA

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Archip, s.r.o. www.archip.eu

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.adi.cz

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

INTERNATIONAL EDUCATION IN PRAGUE s.r.o.* interpragueuniver.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Prague City University (pův. Prague College  
a Akcent College)

www.
praguecityuniversity.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Unicorn University www. 
unicornuniversity.net

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

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. www.ujak.cz

Univerzita Karlova www.cuni.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

Vysoká škola Humanitas Filia Praha* www.humanitaspraha.cz

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

Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o. www.vskk.cz

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

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní 
institut - AMBIS, a.s www.ambis.cz

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

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze www.vsup.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  
sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha*

www.hitspraha.cz/ 
vs-hits.html

BRNO

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

Janáčkova akademie múzických umění www.jamu.cz

Masarykova univerzita www.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Univerzita obrany www.unob.cz

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Vysoká škola NEWTON, a. s. (původně NEWTON 
College, a.s.) www.newton.university

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. www.hotskolabrno.cz

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

VYSOČINA

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. www.filmovka.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Vysoká škola technická a ekonomická  
v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Collegium Humanum – Varšavská univerzita 
managementu www.humanum.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího 
řízení Ostrava* www.dsw.edu.pl

Ostravská univerzita www.osu.cz

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

Plzeň

Ústí  
nad Labem

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL   V ČESKÉ REPUBLICE

Karlovy 
Vary

http://www.unicornuniversity.net
http://www.zcu.cz
http://www.mff.cuni.cz
http://www.vse.cz
http://www.fav.zcu.cz
http://www.czu.cz
http://www.vscht.cz
http://www.cvut.cz
http://www.ujep.cz
http://www.fsv.cuni.cz
http://www.cuni.cz


Plzeň

Ústí  
nad Labem

MAPA VYSOKÝCH ŠKOL   V ČESKÉ REPUBLICE

Pardubice

Jihlava Zlín

Olomouc

Ostrava

Praha

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta  
Jana Amose Komenského v Karviné*

 www.pedagogikakarvina.
cz

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.prigo.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

Západočeská univerzita v Plzni  www.zcu.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií  
v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagellońská  
v Toruni, s.r.o.*

www.fves.eu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Vysoká škola Humanitas  
Fakulta společenských studií* www.huni.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.  www.vsaps.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických 
a společenských věd, s.r.o. www.vspsv.cz

Alanus University - Eurythmea z. s.* www.studium-eurytmie.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. www.savs.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Univerzita Pardubice www.upce.cz

* Nemají program/obor akreditovaný MŠMT ČR 

Brno

České 
Budějovice

Opava

Liberec

Hradec  
Králové

Vsetín

http://ft.utb.cz
http://www.upce.cz/fcht
http://www.vstecb.cz
http://www.uhk.cz
http://www.huni.cz
http://www.fbm.vutbr.cz
http://www.jcu.cz
http://www.slu.cz
http://www.upol.cz
http://www.ujep.cz
http://fmk.utb.cz
http://www.vsb.cz
http://www.vspj.cz
http://www.muni.cz
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Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

„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?

NAJDI SI SVŮJ SMĚR – PŘIHLÁŠKY DO 28. ÚNORA 2022.

www.fsv.cuni.cz

komunikační studia  |  ekonomie  |  politologie  |  sociologie  |  teritoriální studia

http://www.lf1.cuni.cz/adiktologie
http://www.fsv.cuni.cz
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Pravidelné stipendium až 120 000 ročně www.prigo.czStudium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

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 31. 1. 2022 za každý 
materiál nabízíme 4 Kč  
a za registraci navíc 50 Kč.

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

Na studentino.cz zjistíš,  
jak na to!

 a Albertov 6
  128 43 Praha 2
 v +420 221 951 418
 a demodept@natur.cuni.cz
 O www.natur.cuni.cz 
  /demografie
	X demografieAlbertov
	[ demografove

Demografie na Univerzitě Karlově

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jako jediné pracoviště 
v Česku nabízí studium demografie ve všech třech stupních studia:
•  Bakalářský: Demografie se sociální geografií, Demografie se sociologií a Demografie s historií (3 roky; 

specializace se sociologií a historií ve spolupráci s FF UK, přijímací zkoušky se skládají pouze na PřF 
UK, a to ze základní orientace v problematice obyvatelstva, tj. z učiva zeměpisu a dějepisu, a mají pro 
všechny specializace shodné podmínky; podání přihlášky do 28. 2. 2022)

•  Navazující magisterský: Demografie (2 roky; podání přihlášky do 31. 3. 2022)
•  Doktorský: Demografie (v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia  

4 roky; podání přihlášky do 30. 4. 2022)
Demografie je aktuálně žádaná specializace, má široké uplatnění, potřebují ji banky, pojišťovny, města 
i ministerstva. 
Jako specialisté v datové analýze se uplatníte ve vedoucích pozicích. 

Proč studovat demografii u nás?
•  Jako jediní v Česku patříme do mezinárodní sítě prestižních evropských demografických pracovišť 

Population Europe: The European Population Partnership
•  V rámci oboru si můžete sestavit studijní plán 

dle vlastního zaměření 
•  Využít můžete také nabídku zahraničních 

stáží v rámci ERASMUS+
•  Budete studovat na Albertově – v místě, kde 

započala novodobá historie našeho státu

Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří: 
14.1. a 15.1. 2022.
Sledujte také náš Facebook (https://www.face-
book.com/demografieAlbertov) a Instagram 
(https://www.instagram.com/demografove).
Bližší informace o studiu se dozvíte  
na www.natur.cuni.cz/demografie.
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Poznejte Olomouc – 
univerzitní město

23 000 studentů na 8 fakultách
přes 800 studijních kombinací
studenti z více než 100 zemí světa
nadstandardní ubytování a stipendia

Stahujte appku Studuj na UP
a sledujte #univerzitapalackeho

Navštivte a zažijte
www.univerzitnimesto.cz

Den otevřených dveří
15. ledna

POZNEJTE OLOMOUC – UNIVERZITNÍ MĚSTO 

Jen těžko už dohledáme, kdo a kdy poprvé použil spojení univer-
zitní město právě s Olomoucí. Pravdou však je, že toto označení 
je s centrem střední Moravy a druhou nejstarší univerzitou spo-
jeno v  posledních letech stejně neodmyslitelně jako stověžatá 
matka měst s Prahou. A právě to, proč tomu tak je, se snaží uká-
zat webový projekt Univerzitní město www.univerzitnimesto.cz.  

Tím totiž Olomouc díky Univerzitě Palackého skutečně je. Aby 
taky ne, vždyť na pět stálých obyvatel města připadá jeden vy-
sokoškolský student. V současnosti je zde vysoké učení repre-
zentováno osmi fakultami a téměř třiadvaceti tisíci studenty. Dle 
mezinárodních žebříčků pak patří do první trojky nejprestižněj-
ších vysokých škol u nás a s téměř čtyřmi tisíci zaměstnanců jde 
o druhého největšího zaměstnavatele v kraji. Ostatně zájemci 
o studium se vše potřebné mohou dozvědět již 15. ledna bě-
hem online dne otevřených dveří na www.univerzitnimesto.cz.  

Student tady, student tam…
Koncept Olomouc – univerzitní město oceňují i tři tisíce zahra-
ničních studentů z více než sta zemí světa, návštěvníci meziná-
rodních filmových a divadelních festivalů, a dokonce i prestiž-
ní cestovatelský průvodce Lonely Planet nebo deník The New 
York Times.

V  nabídce olomoucké univerzity lze v  současnosti najít prak-
ticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a spor-
tu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až 
po přírodovědné a  lékařské obory či zdravotnické vědy. Po-
sluchači mohou studovat v  prezenční i  kombinované formě, 
jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Na 
výběr mají přes osm set kombinací studijních programů. Zále-
ží jen na preferencích studentů, a tak lze do „rozvrhu“ zařadit 
i předměty z oborů jiných. Stačí se jen podívat do Katalogu 

studijních programů nebo si stáhnout mobilní aplikaci Stu-
duj na UP a můžete se přesvědčit sami. Navíc byla olomoucká 
univerzita první školou u nás, na níž mohli studenti řešit běž-
nou agendu právě prostřednictvím mobilních aplikací. 

Na olomoucké univerzitě je kladen důraz nejen na individuál-
ní přístup, ale rovněž na výuku cizích jazyků, zahraniční studij-
ní pobyty či praktickou výuku s  profesionály v  daném oboru. 
Součástí univerzity je i Vědeckotechnický park, Podnikatelský 
inkubátor, Kariérní centrum či unikátní Nadační fond. Na dru-
hé straně mají studenti dostatečný prostor pro své mimoškolní 
aktivity, ať již na univerzitních sportovištích s vlastní loděnicí či 
sportovní halou, v oblasti kultury, nebo třeba v rámci velkých 
společenských akcí, jako je Olomoucký majáles UP nebo Noc 
vědců. A komu by to bylo málo, Univerzita Palackého má i vlast-
ní módní kolekci nebo více než čtyřicítku studentských organi-
zací. Každý si tak skutečně přijde na své.

http://www.pdf.upol.cz
http://www.univerzitnimesto.cz


JSME MODERNÍ

PEDAGOGICKÁ 

 FAKULTA S VIZÍ!

Pojďte studovat do Olomouce,

pojďte učit a měnit svět! 

>

>

>

www.pdf.upol.cz     www.ucitel21.cz

http://www.pdf.upol.cz


50 vysokeskoly.com Veřejné vysoké školy
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)
Studijní program

Porodní asistence
Radiologická asistence

Všeobecné ošetřovatelství
Zdravotně sociální péče

Zdravotnické záchranářství

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Mgr.)
Studijní program/specializace

Specializace v ošetřovatelství 
Perioperační péče 

Ošetřovatelská péče v interních oborech 

Specializace v porodní asistenci 
Perioperační péče 

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Ten pravý čas pro rozhodnutí

ONLINE

DEN OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

15. 1. 2022 

Přihláškypřijímámedo 31. 3. 2022

ONLINE

den

otevřených

dveří

15. 1. 2022 

#STUDUJFZS

Proč studovat na Fakultě chemicko-technologické?

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

www.zivotjechemie.cz

Bakalářské studijní programy (standardní doba studia 3 roky)

l Chemie a technologie ochrany životního prostředí

l Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních 
materiálů

l Polygrafie

l Zdravotní laborant

l Anorganické a bioanorganické materiály

l Hodnocení a analýza potravin

l Ekonomika a management podniků chemického 
průmyslu

l Farmakochemie a medicinální materiály

l Analýza biologických materiálů

l Polymerní materiály a kompozity

l Chemie

Absolventi bakalářských studijních programů mohou 
pokračovat ve studiu v 17 dvouletých navazujících 
magisterských studijních programech. 

l moderní prostory a špičkově vybavené laboratoře
l studium atraktivních oborů s širokým uplatněním na trhu práce

l třístupňové strukturované studium – bakalářské, magisterské 
a doktorské studijní programy

l fakulta s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v ČR i zahraničí

l možnosti studia v zahraničí
l přátelské a kolegiální prostředí

TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
(do bakalářských programů) 
                        28. února 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
                        26. ledna a 9. února 2022

nejsou spady

185*130

http://www.upce.cz/fzs
http://www.upce.cz/fcht
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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:  
3. února 2022 

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.
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 3. 2. 2022

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

Vždy aktuální nabídku najdete na webových stránkách: www.utb.cz/uchazec

Jsme #skvelainvestice do tvé budoucnosti!
Baví tě finance, účetnictví, daně či ekonomika? Chceš být výkonným 
manažerem, průmyslovým inženýrem či rovnou ředitelem firmy? 
Anebo se chceš směle pustit do vlastního podnikání?
Ať už je to jakkoli, studium u nás tě bude bavit.

Proč zvolit právě FaME?

Kvalitní ekonomické vzdělání

Výuka podnikatelství

Výuka pod vedením předních odborníků z praxe

Zaměření na trendy v oborech (kryptoměny, 
finanční technologie, investice, ergonomie aj.)

Zahraniční výjezdy do většiny evropských 
zemí, ale i do zbytku světa

Společný studijní program s Huddersfield 
University Business School

Široká nabídka praxí a projektů

Studium v českém i anglickém jazyce

@fame.utb fame.utb.cz

http://flkr.utb.cz
http://fame.utb.cz
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 v +420 576 032 024
  +420 576 032 025
  +420 576 038 008
 a studium@fhs.utb.cz
 O www.fhs.utb.cz
	X fhs.utb
	[ fhs.utb

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Nabízí pro akademický rok 2022/2023

Bakalářské programy
•  Anglický jazyk pro manažerskou praxi
•  Německý jazyk pro manažerskou praxi
•  Sociální pedagogika 
•  Učitelství pro mateřské školy
•  Všeobecné ošetřovatelství
•  Porodní asistence

Magisterské programy
•  Učitelství pro 1. stupeň základní školy  

(pětiletý)
•  Sociální pedagogika (dvouletý)
•  Předškolní pedagogika (dvouletý)

Doktorské studium
•  Pedagogika 

U vybraných studijních programů sledujte prů-
běžně web Fakulty humanitních studií, kde 
budou zveřejněny informace k vyhlášenému 
přijímacímu řízení a termíny podání přihlášek.

Elektronické přihlášky: do 31. 3. 2022
Den otevřených dveří na fakultě: 3. 2. 2022

 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
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 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

Den otevřených dveří: 3. 2. 2022 
Deadline přihlášek: 31. 8. 2022

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 31. 3. 2022 
(fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/index.html)

•  Maturita, nejžádanější obory (psycholo-
gie, medicína, práva a další)

•  Test k vyzkoušení v každém e-booku
•  Přijímací řízení 2022

 Stáhněte si zdarma e-booky 

http://www.kampomaturite.cz
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STUDUJ PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY,
KTERÉ MOHOU ZMĚNIT SVĚT!

Materiálové inženýrství    Materiálové technologie a recyklace    Materiály a technologie
pro automobilový průmysl    Moderní produkce a zpracování kovových materiálů   

 Nanotechnologie    Umělecké slévárenství    Tepelně energetické inženýrství    Chemické
a environmentální inženýrství    Management kvality a řízení průmyslových systémů

STUDUJ MATERIÁLY STUDUJ_MATERIALY FMT.VSB.CZ

Podej si přihlášku do 31. 3. 2022

Přijímací zkoušky se nekonají.

http://studuj.vsb.cz
http://fmt.vsb.cz
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Fakulta technologie 
ochrany prostředí

Fakulta potravinářské  
a biochemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská

Ústav ekonomiky 
a managementu

 Fakulta chemické technologie

Energie a paliva

Voda a prostředí

Ekotoxikologie a environmentální analýza

Technologie potravin
 
Forenzní analýza a analýza potravin
 
Biochemie a biotechnologie

Nano a mikrotechnologie v chemickém 
inženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství
 
Chemie
 
Fyzikální a výpočetní chemie

Ekonomika a management

Chemie a technologie materiálů

Bioinformatika a chemická informatika
 
Technologie konzervování-restaurování objektů
kulturního dědictví

Konzervování-restaurování 
uměleckořemeslných děl
 
Chemie a chemické technologie

Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Syntéza a výroba léčiv

Fakulty 
a studijní 
programy:

FCHT

FTOP

FPBT

FCHI

ÚEM

http://www.vscht.cz
http://www.vscht.cz


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

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, 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.vscht.cz/fchi
http://www.vstecb.cz
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CHCEŠ VÍC?  
POZNEJ ZČU 
PRINCIP

Co je ZČU princip?
Podívej se na předmět svého studia z různých 
úhlů pohledu. Na Západočeské univerzitě 
v Plzni můžeš svůj studijní plán profilovat podle 
toho, co tě zajímá. Vybírej volitelné předměty 
napříč celou univerzitou.

PŘIJĎ NA DEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ 26. 1. 2022. 

Pro udržitelnou budoucnost jsou potřeba  
i odborníci s přesahem.

www.zcu.cz

http://www.zcu.cz


fav.zcu FAV.ZCUfav.zcu.cz

STUDIUM, DÍKY KTERÉMU SE
NEMUSÍŠ BÁT BUDOUCNOSTI!

Matematika a její aplikace / Matematika a finanční studia / Geomatika / Informatika a výpočetní 
technika (Informatika, Výpočetní technika) / Kybernetika a řídicí technika (Automatické řízení 
a robotika, Umělá inteligence a automatizace) / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství /Počítačové 
modelování v mechanice / Stavební inženýrství - pozemní stavby / Městské inženýrství

Přihlášku do bakalářských studijních programů lze podávat do 31. 3. 2022!

http://www.fav.zcu.cz


fav.zcu FAV.ZCUfav.zcu.cz

STUDIUM, DÍKY KTERÉMU SE
NEMUSÍŠ BÁT BUDOUCNOSTI!

Matematika a její aplikace / Matematika a finanční studia / Geomatika / Informatika a výpočetní 
technika (Informatika, Výpočetní technika) / Kybernetika a řídicí technika (Automatické řízení 
a robotika, Umělá inteligence a automatizace) / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství /Počítačové 
modelování v mechanice / Stavební inženýrství - pozemní stavby / Městské inženýrství

Přihlášku do bakalářských studijních programů lze podávat do 31. 3. 2022!

http://www.fav.zcu.cz
http://www.fel.zcu.cz
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Přihlaste se na prezenční a online kurzy

Přihlaste se co nejdříve na www.KamPoMaturite.cz

• Biologie
• Chemie
• Fyzika

• OSP, TSP, ZSV
• Psychologie

• Zahájení v lednu 
a dalších měsících, 
konání Praha + online

Studenti a lektoři našich prezenčních kurzů 2021/2022

http://www.fst.zcu.cz
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PRIGO Vysoká škola

 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

Kam po maturitě: na soukromou VŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH VŠ V LEDNU 2022

5. 1. CEVRO Institut, z.ú. (Praha, Č. Krumlov 7. 1.) www.cevroinstitut.cz

10. 1. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. www.palestra.cz

11. 1. Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov) www.vslg.cz, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. (další termín 
Praha 20. 1., Brno 12. 1.) www.ambis.cz

12. 1.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz, Vysoká škola finanční a správní, a.s. (Praha, K. Vary a Most 13. 1.) www.vsfs.cz, 
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz, Vysoká škola podniká-
ní a práva, a.s. (další termín 26. 1.) www.vspp.cz

13. 1. Anglo-americká vysoká škola, z. ú. online (další termín 19. 1.) www.aauni.edu, Prague City University www.praguecityuniversity.cz, 
Unicorn University online www.unicornuniversity.net

20. 1. Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. (Č. Budějovice, další termín 21. 1.) www.vsers.cz,  Vysoká škola kreativní komu-
nikace, s.r.o. www.vskk.cz

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

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme v prosinci 2021 
dohledali na stránkách škol. Některé soukromé školy můžete navštívit pravidelně a většinu i po domluvě.

Vysoká škola PRIGO poskytuje vzdělání 
v bakalářských (Bc.) a navazujících 
magisterských (Ing.) studijních programech
•  Prezenční studium ZDARMA a každý student 

obdrží iPad

• Stipendium až 120 000 Kč ročně
• Studium v českém a anglickém jazyce
•  Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
•  Zahraniční mobility v rámci programu 

ERASMUS+
•  Competences for Master’s Degree – příprava 

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

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

Vysoká škola PRIGO nabízí další vzdělávání peda-
gogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stu-
peň základní školy a střední školu, Učitelství pro 
1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou 
školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

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.

http://www.VysokeSkoly.com


Naplň svůj potenciál

Na katedrách Byznysu | Psychologie |   
Mezinárodních vztahů | Komunikace a Médií

http://www.unyp.cz
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Naplň svůj potenciál

Na katedrách Byznysu | Psychologie |   
Mezinárodních vztahů | Komunikace a Médií

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
•  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 
Spojených států, Velké Británie a dalších více než 30 zemí světa. Mezinárodně 
uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, stu-
denty podporují v kritickém a analytickém myšlení a co nejaktivnější participaci 
na výuce. Snaží se studentům pomáhat hledat a používat kreativní a inovativní 
přístupy k řešení problémů a připravit je na úspěšnou kariéru na stále rychleji se 
měnícím pracovním trhu 21. století. V současné době na UNYPu studuje přibliž-
ně 800 studentů z více než 60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní 
multikulturní atmosféru. Různorodé studijní prostředí odráží komplexitu dnešní 
doby a dělá z UNYPu jednu z nejzajímavějších vzdělávacích institucí v ČR.

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

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

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

 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


 

●  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.

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ

VYSOKÁ ŠKOLA IT, 
DATOVÉ ANALÝZY 

A BUSINESSU
www.unicornuniversity.net

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 
A BIG DATA

APLIKOVANÁ EKONOMIE 
A ANALÝZA DAT

SOFTWAROVÝ VÝVOJ

BUSINESS MANAGEMENT

ONLINE STUDIUM

ONLINE STUDIUM

http://www.unicornuniversity.net
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Vstupte do světa fi nancí 
vybaveni teorií i praxí.

Studujte nový program
Finanční management.

w w w . m u p . c z

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.unicornuniversity.net
http://www.mup.cz
http://www.vsfs.cz
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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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 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
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Reklama

Design
Motion
& Copy

vskk.cz

Jedna škola,
stovky uplatnění
v kreativním 
průmyslu

Online dny otevřených dveří: 
20. 1., 10. 3., 7. 4., 2. 6., 8. 9. 2022

VYSOKÁ
ŠKOLA
KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

VYSOKÁ
ŠKOLA

KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

Management

POLITIKA
EKONOMIE
BEZPEČNOST

MANAGEMENT

PRÁVO
BAKALÁŘSKÉ  A  NAVAZUJÍCÍ
MAGISTERSKÉ  STUDIUM 

/ v prezenční i v kombinované formě /

Praha / Český Krumlov
www.cevroinstitut.cz 

Vysoká škola,
kam se budete

těšit!
Přihláška
ke studiu 

ZDARMA

studijni@vsci.cz
tel.: +420 221 506 706-7         

http://www.vskk.cz
http://www.cevroinstitut.cz
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Pravidelné stipendium až 120 000 ročně www.prigo.cz

EARN BRITISH & CZECH 
DEGREES IN PRAGUE!

Open Days: 13 January (Virtual), 5 February (Campus)

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  
February or September

Incorporating Prague College and Akcent College

http://www.adi.cz
http://www.praguecityuniversity.cz
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 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 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

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)
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•  Fyzioterapie (prezenční)
•  Porodní asistence (prezenční)

Jste literární talent?
Naše akademie
je tu pro vás!

literární talent?
Naše akademie
je tu pro vás!

literarniakademie.cz

• Medicína, práva, psychologie a další  
  žádané obory

• Kde můžete obory studovat

• Aktualizováno pro přijímací řízení 2022

• Vzorový test v každém e-booku

• Jak podat odvolání

• Samostatné e-booky k maturitě,  
  přijímacím zkouškám na SŠ a další

Stahujte zdarma  
www.kampomaturite.cz 

/e-booky/

Stáhněte si e-booky 2022

http://literarniakademie.cz
http://www.kampomaturite.cz
/e-booky/
http://www.kampomaturite.cz
/e-booky/
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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 ve škole, 15. 2., 12. 
4., 25. 8. 2022 online, vždy od 16 hod., bližší informace 
na webových stránkách školy.
Absolventi ATVS PALESTRA – VOŠ mohou pokra-
čovat 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

Váháte mezi VŠ a VOŠ?

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

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.vyssiodborneskoly.com


studuj na

77vyssiodborneskoly.comVyšší odborné školy

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz

Ve školním roce 2020/2021 studovalo na 156 VOŠ 18 tisíc studentů. Nejčastěji uchazeči 
vyhledávali zdravotnické, pedagogické a technické obory. Školné se platí i na školách zři-
zovaných 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 2020, www.msmt.cz

Kam po maturitě:
 na vyšší odbornou školu

PRIGO Vyšší odborná škola

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

•  Veterinářství (Ostrava, Olomouc, Plzeň)
•  Diplomovaná všeobecná sestra (Havířov)
•  Diplomovaná dětská sestra (Havířov)
•  Diplomovaný farmaceutický asistent 

(Ostrava)
•  Kybernetická bezpečnost (Ostrava)
•  Sociální práce (Olomouc, Plzeň)
•  Obecně právní činnost (Ostrava)

Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

•  Denní i kombinovaná 
forma studia

•  Titul DiS.
•  Praxe
•  Erasmus+
•  Každý student 

oboru Diplomovaná 

všeobecná  
a Diplomovaná dětská 
sestra obdrží iPad 
zdarma!

•  Možnost pokračování 
studia na sesterské 
vysoké škole

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

 a Blažejské nám. 9/84
  779 00 Olomouc

 a sady 5. května 2395/21
  301 00 Plzeň

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

„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

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

http://www.vyssiodborneskoly.com
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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...

www.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.

http://akademiemichael.cz
http://www.vossp.cz
http://www.studujcaritas.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 sekretariat@ 
  szs5kvetna.cz
  studijni@szs5kvetna.cz
 O www.zdravotnicka 
  skola5kvetna.cz

Obory studia pro školní rok 2022/2023
•  Diplomovaný nutriční terapeut – denní 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

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.

Studium je zakončeno absolutoriem.

Den otevřených dveří: 16. 3. 2022 (16.00 – 18.00 hod.)

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

 a Palachova 35
  400 01 Ústí nad Labem
 v +420 474 778 110
 a studodd@szsvzs.cz
 O www.szsvzs.cz

Obory vzdělávání od 1. 9. 2022 – pro absolventy SŠ s maturitou

TŘÍLETÉ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČENÉ ABSOLUTORIEM
•  Diplomovaná dentální hygienistka – denní
•  Diplomovaný farmaceutický asistent – denní, kombinovaná
•  Diplomovaný zdravotní laborant – kombinovaná
•  Diplomovaný zubní technik – denní
•  Diplomovaná dětská sestra – denní, 

kombinovaná

TŘÍ A PŮL LETÉ KOMBINOVANÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ
•  Diplomovaná všeobecná sestra

Termín podání přihlášek:
1. termín – do 31. května 2022
2. termín – do 9. srpna 2022

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem
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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.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ cestovního ruchu 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

 a SNP 170
  500 03 Hradec Králové
 v +420 495 541 548
 a sekretariat@soavoshk.cz
 O www.soavoshk.cz

Vyšší odborná škola

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

•  tříleté odborné studium

•  kombinovaná forma vzdělávání (studentské výhody)

•  studium zakončené absolutoriem (titul DiS.)

•  studium připravuje pro práci učitele v mateřských 
školách, vychovatele ve školních družinách 
a domovech mládeže

•  metodika výuky AJ v mateřských školách

•  informace o přijímacím řízení na www.soavoshk.cz

 a Novovysočanská 280/48
  190 00 Praha 9
 v +420 241 080 311
 a sekretariat@vosis.cz
 O www.vosis.cz

Pomáháme budoucím profesionálům naučit se potřebné znalosti pro jejich budoucí uplatnění. 
Všechny studijní obory jsou velmi orientované na praktické dovednosti a proto součástí všech 
oborů jsou i praxe.

Informační management (7241N01)  
Informační média a služby (7241N03)
Interaktivní grafika a vizualizace (2647N20)
Přenosové a síťové technologie (2647N09) 
Zabezpečovací technika a bezpečnostní 
technologie (2647N17)  

Typ studia: Denní 
Školné je dle oboru buď 2.500 Kč nebo 3.000 
Kč.
Počet studentů na VOŠCE je 130.  
Přihlášky: 1. kolo do konce května, 2. kolo do 
poloviny srpna

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  
elektrotechniky, multimedií a informatiky



81vyssiodborneskoly.comVyšší odborné školy

Kybernetická bezpečnost www.prigo.czDiplomovaný farmaceutický asistent www.prigo.cz

 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)

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 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.

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

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
České Budějovice

Nabízí pro absolventy středních škol studijní obor:

CESTOVNÍ RUCH 65-43-N/01
Délka studia: 3 roky (denní a dálkové)

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

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 29. 5. 2022,  
pro 2. kolo v první části letních prázdnin

Domov mládeže, školní jídelna

Roční školné: 4 000 Kč ve dvou splátkách

Možnost praxe v zahraničí.

http://www.pajdak.cz
http://www.skolavdf.cz
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 a Hybešova 53
  680 01 Boskovice
 v +420 511 123 101
 a skola 
  @vassboskovice.cz
 O www.vosass 
  boskovice.cz

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

 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

 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.
Dny otevřených dveří: 15. 3. a 12. 4. 2022 — 14:00 
— 16:30 hod.

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

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická 
 a teologická

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

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
 příspěvková organizace

 a Štěchovice 4176
  767 01 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.

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

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.

•  1. kolo přijímacího řízení se koná dne 15. 6. 2022, 
přihlášky do konce května.

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

Vyšší odborné studium - denní forma

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

63-43-N/13 FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ 

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH 

53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT

Přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2022

Přijímací řízení – 1. kolo 30. 6. 2022
(bez přijímacích zkoušek)

Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

 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.

 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

 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.

Obecně právní činnost www.prigo.cz
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 a Roháčova 66
  130 00 Praha 3
 v +420 777 759 652,
  +420 222 765 183
 a vos@hitspraha.cz
 O www.hitspraha.cz

 a 1. máje 221/10
  767 01 Kroměříž
 v +420 571 428 731
  +420 603 811 060
 a podatelna@ped-km.cz
 O www.ped-km.cz

Otevíráme 2 obory 3letého denního studia: 
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA/ 
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Široké pedagogické uplatnění: učitel mateřské 
školy / učitel nultého ročníku ZŠ / vychovatel / 
pedagog volného času / asistent pedagoga
Tradiční studijní obor od roku 1993:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
/BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Uplatnění ve státní sféře a neziskovkách: sociální
pracovník / vychovatel / pedagog volného času /
asistent pedagoga
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2022 – 1. kolo,
další kola budou vypsána
Školné za každý obor: 3 000 Kč za školní rok
Zakončeno absolutoriem, DiS.

 a Srázná 21
  586 01 Jihlava
 v +420 737 119 250
 a info@svoss.cz
 O www.svoss.cz

 a Dřevnická 1788
  760 01 Zlín
 v +420 577 143 580
 a info@skolaumeni.cz
 O www.skolaumeni.cz

OBORY: UŽITÁ MALBA

SOCHAŘSKÁ TVORBA,

GRAFICKÁ TVORBA,

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Přijímací řízení: talentové zkoušky

DA 1. termín 12. 6. 2022, 2. termín 28. 8. 2022 
VA 1. termín 13. 6. 2022, 2. termín 29. 8. 2022

Forma: tříleté denní studium

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2022

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž

Vyšší odborná škola Husův institut
teologických studií, š.p.o.

Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SOCIÁLNÍ, o.p.s. Jihlava

Ředitel doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c.

VZDĚLÁVACÍ OBOR: 
TEOLOGICKÁ A PASTORAČNÍ ČINNOST 

Zaměření na oblast sociální pomoci a sociálních 
služeb

Cíl: příprava absolventů ke službě lidem  
potřebným v duchovní oblasti a vybavení  
znalostmi pro rozvoj tradičních křesťanských 
hodnot

Charakteristika vzdělávacího programu:  
systematická, praktická,biblická a historická 
teologie a příbuzné vědy filosofie, religionistika, 
psychologie

denní a kombinované studium (3 roky) 
SOCIÁLNÍ PRÁCE, titul. DiS.
Absolvent je sociální pracovník 

denní a kombinované studium (3 roky)
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKA, titul DiS.
Absolvent je učitel MŠ, mimoškolní pedagog, 
vychovatel 

Školné 13.500,- Kč ročně
Výuka je výrazně prakticky zaměřená, je
vedena ve spolupráci s odborníky z praxe,
absolventi mohou proto pracovat v obou
oborech již bez zaškolení. Přihlášky pro
I. kolo do 13. 5. 2022 na www.svoss.cz,
přijímáme později i do dalších kol.

 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.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo – 31. května 2022,
2. kolo – 15. srpna 2022

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! 

 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 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.

•  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 vložených 
prací, like na Facebooku, vložení práce 
zdarma nebo přihlášení do redakce. Kredity 
použijete na stahování dalších prací nebo je 
proplácíme na účet.

http://www.seminarky.cz
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Studium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

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

BOHEMIA INSTITUT
... škola pro život... SPECIALISTA NA POMATURITNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM

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

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

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

Vsaďte na jistotu... Již 30 let mluvíme společnou řečí...

 a Tuklatská 3/2105  
  100 00 Praha-Strašnice
 v +420 274 776 256 
  +420 724 173 829
 a info@bi.cz
 O www.bi.cz

Nyní velké slevy až 8000 Kč!
•  Platba na splátky

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

http://www.jazykoveskoly.com
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Pravidelné stipendium až 120 000 ročně www.prigo.czStudium ekonomických oborů ZDARMA www.prigo.cz

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

Nejnabitější pomaturitní studium
v Praze

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

Za skvělou cenu 32 890 Kč za celý školní rok navíc dostanete:
+ mezinárodní jazykovou zkoušku zdarma
+ 2 semestrální kurzy dalších jazyků dle vlastního výběru
+ využití filmů v hodinách pro trénink poslechu a porozumění
+ inovativní aplikaci Mooveez do telefonu pro učení pomocí filmů
+ Diskusní kluby – aktuální i kontroverzní témata v několika jazycích zdarma

Tedy další výhody v celkové hodnotě až 13 000 Kč!

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

Akční cena: 28 890 Kč
při platbě do konce června

B2 - C1

Kdy:
Pondělí až pátek,
9.45 – 13.00
20 vyučovacích hodin týdně

Kde:
Anděl, Kobylisy, Chodov,
Jiřího z Poděbrad

Kurz je na úrovních:
Intermediate ažupper-
intermediate se zakončením
mezinárodní jazykovou
zkouškou B2 / C1

Samozřejmostí je u nás:
Sleva 10 % na nákup učebnic
Výhodný splátkový kalendář

Studium zařazeno do vyhláškyMŠMT č. 19/2014 Sb.

POhNi svěTem!POhNi svěTem!
Vyhraj 30 tisíc a dostaň se
na VŠ bez přijímaček!

Přihlaš svůj tým do 27. 3. 2022.
Tak pohni!

E L E K T R O M O B I L I T A  –  U M Ě L Á  I N T E L I G E N C E  –  M O B I L N Í  S Í T Ě  –  I N T E R N E T  V Ě C Í  –  K Y B E R B E Z P E Č N O S T

technologickagramotnost www.tegram.cz

Školní kolo: 1. 4. 2022
Finále: 22. 4. 2022

Ve spolupráci s: Pod záštitou:
Generální

partner:

http://www.akcent.cz
http://www.glossa.cz
http://www.tegram.cz
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 Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

JISTOTA 
KARIÉRNÍ RŮST

STABILITA 

Požadavky pro přijetí:
• občanství České republiky
• věk nad 18 let
•  vzdělání středoškolské 

s maturitou a vyšší
•  fyzická, zdravotní  

a osobnostní  
způsobilost

• bezúhonnost

150 000 Kč
náborový příspěvek

nabor.stredocesi@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

tel.: 607 405 286

http://nabor.policie.cz
http://www.klik.cz


 Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Bakalářské studijní programy
—Bezpečnostní a strategická studia
— Environmentální studia
— Evropská studia
— Global Challenges: Society, Politics,
Environment International Relations
and European Politics

—Mediální studia a žurnalistika
—Mezinárodní vztahy
— Politics, Media, and Communication
— Politologie
— Psychologie
— Sociální antropologie
— Sociální práce
— Sociologie
— Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

„Naučil jsem se, jak se zorientovat
ve velkémmnožství zdrojů, jak odlišit
informace od manipulace a jak je důležité
umět prezentovat výsledky své práce.
Díky praxi jsem získal kontakty
a zkušenosti, ze kterých těžím dodnes.“
Jan Labohý, spoluzakladatel a majitel
společnosti World from Space,
absolvent FSS MU.

Jsme jedna z nejlépe hodnocených sociálně vědních škol v Česku. Připravíme
vás na práci ve veřejné správě, v tisku, PR, na ministerstvech, v diplomacii,
sociálních službách, nejrůznějších organizacích či firmách, ale také ve vědeckých
týmech. 96 % našich absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsíců
od ukončení studia. 92 % absolventů a absolventek je spokojeno s tím, co jim FSS
dala do života. U nás si rozvrh přednášek tvoříte sami. Po každé přednášce máte
chuť dál přemýšlet i diskutovat. S každým seminářem se znalosti mění v prakticky
využitelné schopnosti. S každou hodinou praxe se cítíte jistější v tom, co umíte.

Vyberte si
nejlepší kombinaci
studijních programů

1.11.2021 – 28.2.2022

Podejte si přihlášku

21.–22.1.2022

Dny otevřených dveří
Kontakty

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 218/10, Brno 602 00

Přihlášky ke studiu
e-přihlášky se podávají do
28. 2. 2022

www.is.muni.cz/prihlaska/info

Informace o studiu
chcinafss.cz

Instagram
@muni_fss

chcinafss.cz
prijim@fss.muni.cz

http://www.fss.muni.cz


U NÁS MŮŽETE 
STUDOVAT

www.prigo.cz

CHYTRÁ ŠKOLA
Studenti mají u nás iPad ZDARMA

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Veterinářství
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Kybernetická bezpečnost
• Sociální práce
• Obecně právní činnost
• Ekonomické obory
•  Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP)

Ing. Bc. DiS.

•Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu
•Učitelství pro 1. stupeň základní školy
•Učitelství pro mateřskou školu
•Studium pedagogiky
•Speciální pedagog
•Studium pro ředitele škol a školských zařízení

http://www.vs-prigo.cz

