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Na vysokou se v loňském roce nedostalo 15,5 % uchazečů
Na vysokou školu každý rok míří přibližně 60 % všech maturantů, velká většina (90 %) pak na veřejné
vysoké školy. V minulém roce byla pravděpodobnost přijetí na vysokou školu 84,5 %, včetně škol
soukromých. Konkurence u nejžádanějších oborů ale vede k úplně jiným číslům, šance je zde 30 –
50 %.
Mezi obory s nejnižší šancí na přijetí patří tradičně psychologie (na FF UK se v minulém roce hlásilo
1062 uchazečů, přijato jich bylo jen 62), medicína a práva, čísla najdete níže.
Typ fakulty/oboru

Průměrná šance 2019
Nejnižší
(pouze veřejné VŠ)
pravděpodobnost 2018

Právnické fakulty

43,1 %

PF UK 29,8 %

Lékařské fakulty

24,7 %

LF UPOL 18 %

Farmacie, veterina, zdravotnické obory

55,3 %

FVL VFU 28,2 %

Ekonomické fakulty

68,7 %

FES MU 40,8 %

Pedagogické fakulty

53,1 %

PDF OSU 34,8 %

Filozofické fakulty

53,1 %

FF UK 35,5 %

Technické, přírodovědné a zemědělské fakulty

77,5 %

FIT VUTBR 50,2 %

Umělecké fakulty

33,2 %

FAMU 14,3 %

Sportovní fakulty

41,4 %

FTVS UK 36,5 %

Co tedy dělat v případě, že vám to u přijímaček nevyšlo? Poradíme vám.

Jak jste dopadli u přijímaček?
Prohlédněte si testy a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí.
•
•

Jste sice „pod čarou“ pro přijetí, ale přijímačky jste udělali?
Jste na vyšších pozicích mezi nepřijatými uchazeči?

Pokud je odpověď u obou otázek ano, máte šanci uspět v odvolacím řízení. Ovšem hlídejte si
termíny.
Jste-li příliš hluboko pod čarou nebo jste přijímačky neudělali, přejděte na Nevyšlo to – kam jinam
ještě letos? nebo Zkusíte to za rok?

Odvolání
Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Odvolání (do novely zákona o VŠ v r. 2016 žádost o přezkoumání
rozhodnutí) je třeba podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Adresovat jej musíte
orgánu, který rozhodnutí vydal. Jaká je vaše šance?
•
•
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Pokud jste mezi prvními, kteří nebyli přijati, máte velkou šanci – mohou odpadnout ti
z přijatých, kteří zvolí jinou školu nebo jiný obor
Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve
vyhodnocení testů, je vaše šance nízká
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•

Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní
rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo
její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a
původní rozhodnutí potvrdí (Zákon č. 111/1998 Sb.).

Zásady pro úspěšné odvolání
•
•
•
•
•
•
•

Všechny náležitosti. Jméno, datum konání přijímaček, obor, odůvodnění, jednací číslo
Adresování orgánu, který rozhodnutí vydal
Správný formulář. Některé školy mají vlastní formuláře žádosti, např. Masarykova univerzita
nebo Ostravská univerzita v Ostravě
Dodržení lhůty pro podání – do 30 dnů od doručení vyrozumění, zmeškání lhůty vám může
být prominuto jen ze závažných důvodů
Došlo k chybnému ohodnocení odpovědi v testu, zadání nebylo jednoznačné, případně vaše
odpověď byla také správná a měla být jinak bodově hodnocena.
Pokud odvolání zasíláte poštou, ponechte si podací lístek od doporučeného dopisu kvůli
prokázání data podání
V případě, že odvolání předáváte ve škole, vyžádejte si potvrzení s datem převzetí

Které důvody vám obvykle nepomohou
Velký zájem o studium oboru, rodinná tradice, výborné výsledky v předchozím studiu, praxe v oboru,
absolvování přípravných kurzů, subjektivní pocity týkající se organizace přijímacího řízení nebo jeho
průběhu, pozdní příchod, zdravotní indispozice, sociální situace.

Nevyšlo to – kam jinam ještě letos?
Přijímačky se nepovedly a odvolání nedopadlo? Nebo jste skládali maturitu v náhradním nebo
podzimním termínu? Ani to neznamená konec šancí na studium. Na výběr máte:
•
•
•
•
•

2. kola přijímacího řízení, dodatečné přijímačky na vysoké školy
Soukromé vysoké školy
Vyšší odborné školy
Pomaturitní jazykové studium
Další možnosti

2. kola přijímacího řízení, dodatečné přijímačky na vysoké školy
Veřejných a státních vysokých škol je v ČR 28. Všechny VŠ pro akademický rok 2020/21 nabízejí přes
1500 programů a oborů v bakalářském a dlouhém magisterském studiu, podrobně je můžete
prostudovat na www.VysokeSkoly.com nebo na mapě škol v ČR. Mnoho oborů zůstává nenaplněných
a veřejné školy přijímají přihlášky i v dubnu a dalších měsících. Nejde jen o technické obory, šanci
máte i na humanitních a ekonomických fakultách.
Kromě toho školy často akreditují nové programy, kde vypíší dodatečné přijímací řízení. Uspět tak
můžete i na velkých univerzitách, které jinak uzavírají příjem přihlášek v únoru nebo březnu.
Doporučujeme sledovat náš článek, který pravidelně aktualizujeme a kde najdete právě otevřená
přijímací řízení na veřejných vysokých školách.
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Soukromé vysoké školy
Na výběr máte 32 aktivně působících soukromých VŠ s akreditací MŠMT a dalších 11 zahraničních
vysokých škol. Obvykle přijímají přihlášky až do zahájení dalšího akademického roku. Kromě září
můžete často zahájit studium také v letním semestru, tedy v únoru nebo dubnu.

Vyšší odborné školy
Většina vyšších odborných škol přijímá přihlášky do konce května, velká část navíc vypisuje další kola
přijímacího řízení. Vhodný obor a školu si vyberete na www.VyssiOdborneSkoly.com.

Pomaturitní jazykové studium
Pokud zahájíte denní studium do konce roku po první vykonané maturitní zkoušce, zůstává vám
status studenta.

Další možnosti
Práce, studijní nebo pracovní cesta do zahraničí, úřad práce nebo přípravné kurzy. U těchto možností
ztrácíte status studenta a blíže je popisujeme v další kapitole. Ovšem pokud do 26 let nastoupíte
některou z forem studia, které popisujeme v části Status studenta – jak si ho zachovat, status se vám
opět obnoví.
Možná jste zjistili, že byste raději zvolili jiný obor studia střední školy – pak doporučujeme náš návod
jak vybrat střední školu a udělat přijímačky.

Zkusíte to za rok?
Žádná z možností výše vám nevyšla? Nebo jste zahájili studium a nesplnilo vaše očekávání?
Vyplatí se zvážit, zda je vysoká škola pro vás opravdu to pravé.
Nehodila by se vám spíš vyšší odborná škola s větším podílem praxe? Nebo „vypilování“ jazykových
dovedností v pomaturitním jazykovém studiu či na jazykovém pobytu?

Stejný obor
Na vybraných oborech se uchazeči pokoušejí o přijetí opakovaně. Typicky jde o obor psychologie, kde
některé zájemce potkáte několik let po sobě.
Doporučujeme nastudovat naše ověřené návody, jak se dostat na nejžádanější obory. Stáhněte si je
zdarma ve formě e-booků a dozvíte se víc:
Psychologie Medicína Právo Ekonomie Společenské
vědy

Policejní akademie
ČR

OSP a
TSP

Jiný obor - veřejné a soukromé vysoké školy
Na výběr máte 28 veřejných a státních vysokých škol a 33 aktivně působících soukromých VŠ.
Prostudujte případně možnosti uvedené v kapitole zde.
Potřebujete poradit, jak vybrat tu správnou vysokou školu a obor pro vás? Přečtěte si článek zde.
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Přípravné kurzy, nulté ročníky, CŽV
Nulté ročníky a vzdělávací kurzy nebo kurzy celoživotního vzdělávání většinou absolvují maturanti,
kteří chtějí zvýšit své šance na přijetí a důkladně se připravit na přijímací zkoušky a i samotné
studium.
Pozor, toto studium je většinou bez statusu studenta. Výjimkou jsou kurzy spojené s pomaturitním
jazykovým studiem, viz Pomaturitní jazykové studium.

Vyšší odborné školy
VOŠ představují alternativu k bakalářským studijním programům. Zaměřují se více prakticky a do
hloubky. Čekají vás 3- 4 roky studia, vybírat můžete ze 166 VOŠ, přehled najdete na
www.VyssiOdborneSkoly.com. U většiny je zřizovatelem kraj, nicméně školné se platí na všech typech
škol. Status studenta neztratíte, pokud studujete v denní formě studia, případně pokud u jiné formy
studia váš měsíční příjem nepřevyšuje částku, která by zakládala účast na nemocenském pojištění.
Velká část škol pak nabízí možnost získat bakalářský titul na partnerské škole ve zkráceném studiu –
obvykle se délka studia zkrátí o jeden rok.

Pomaturitní jazykové studium
Výhodou pomaturitního jazykového studia je zachování statusu studenta. Studium musíte zahájit do
konce kalendářního roku po 1. vykonané maturitní zkoušce, jazyková škola musí mít akreditaci
MŠMT, kurzy jinak začínají na podzim.
Kromě toho se intenzivně věnujete výuce cizího jazyka, můžete složit jazykovou zkoušku, která vám
zpětně může přinést body navíc u přijímacích zkoušek http://www.kampomaturite.cz/pomaturitnijazykove-studium/

Studium nebo práce v zahraničí
„Gap year“ je oblíbený i mezi zahraničními studenty, zvolit můžete cestu po vlastní ose nebo
s agenturou. Kromě zkušeností a jazykových znalostí můžete opět získat některou z mezinárodních
jazykových zkoušek.
Studium můžete spojit s pracovní stáží, brigádou, au-pair nebo jinou výdělečnou činností, která vám
pomůže uhradit náklady za cestu, pobyt a studium.

Status studenta – jak si ho zachovat
Status studenta znamená až do 26. narozenin zdravotní pojištění placené státem, rodinné přídavky,
daňové úlevy, sociální dávky, studentské slevy na dopravu a další výhody. Pokud je vám do 26 let,
status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia. Informaci o tom, kterých typů studia se to
týká, najdete v následujících bodech.
Při ukončování studia se liší pohled školy a pohled zákona o státní sociální podpoře a zdravotním
pojištění. Pokud vás toto téma zajímá podrobněji, přečtěte si detailní článek o statusu studenta.

VŠ
Status studenta zákon přisuzuje studentům libovolného studia na VŠ v bakalářském, magisterském
nebo doktorském studiu. U tohoto studia dokonce zákon neřeší ani výdělečnou činnost nebo
podporu v nezaměstnanosti Pozor je třeba dávat pouze v případě ukončení studia na VŠ (§ 12, 13 a
14 zákona 117/1995 Sb.) nebo pokud nesplníte podmínky dané studijním a zkušebním řádem dané
VŠ.
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SŠ nebo VOŠ
Status studenta neztratíte, pokud studujete v denní formě studia, případně pokud u jiné formy studia
váš měsíční příjem nepřevyšuje částku, která by zakládala účast na nemocenském pojištění.

Pomaturitní jazykové studium
Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního
roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo
být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po
celý školní rok.

Jak zvýšit šanci na přijetí
Vyzkoušejte testy
Vyzkoušejte naše online testy nejžádanějších oborů s automatickým vyhodnocením do mailu.
Doporučujeme také prohlédnout testy, které školy použily v minulých letech. Pohromadě je najdete
aktualizované pro letošní rok zde: http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/

Pořiďte si učebnice a další materiály
Přehled doporučené literatury ke studiu daného oboru školy zveřejňují na svých na svých webových
stránkách.
Pokud je součástí přijímacího řízení ústní zkouška, zjistěte si, zda se po vás nebude chtít seznam
přečtené literatury. Shrnutí požadavků podle oborů jsme připravili v našem seriálu.
Většinu učebnic a materiálů ke studiu, které budete pro přípravu potřebovat, najdete na našem
webu. K dispozici máme i vybraná skripta, vydávaná vysokými školami.
Seženete u nás také učebnice k přípravě na maturitu, jazykové zkoušky nebo přijímací zkoušky na
střední školy.

Ověřená příprava v kurzu
Přípravné kurzy: pomáháme vám s přípravou už 22. rok
Pořádáme celoroční kurzy – nulté ročníky, kratší moduly, nabízíme také VIP balíčky, které obsahují
doporučené učebnice a mnoho bonusů. Aktuálně vypisované kurzy najdete zde.
Neslibujeme nemožné, ale za kvalitu ručíme
Neslibujeme 99 % úspěšnost. Vážně myslíte, že všichni účastníci kurzů mohou uspět u přijímaček, i
kdyby si účast jen „odseděli“? My si to nemyslíme, a proto to neslibujeme.
Všem našim studentům zaručujeme 3x vyšší šanci u přijímacích zkoušek, než má průměr populace.
Příprava s individuálním přístupem
V přednáškovém sále pro 100 studentů nedostanete zpětnou vazbu, není prostor na dotazy ani
individuální přístup. Optimální je skupina do 30 studentů a tu u nás najdete.
Sami si určíte, které otázky vám dělají problém, a podle toho se výuka přizpůsobí. Zopakujete si
požadovanou látku, ale především si vyzkoušíte testy, testy a další testy 
Připravíme vás na realitu vysoké školy. Vyzkoušíte si přednášky, cvičení, domácí přípravu a
samostudium.
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Přečtěte si reference
„Dobrý den, byl jsem přijat na Masarykovu univerzitu - právo s výsledným percentilem 94,33“ Jakub
V.
„Byla jsem přijata na MU - právnickou fakultu, magisterské studium s percentilem 97,01. Vzhledem k
dobrým výsledkům SCIO testů OSP (95) a ZSV (92.7) a bonifikaci za maturitu předpokládám i přijetí
na právnické fakulty v Olomouci a v Praze.“ Klára Z.
Další reference najdete na http://www.kampomaturite.cz/reference-1/
Naši lektoři: Profesionálové s praxí
Garanti se zvučnými tituly jsou prima, ale sázíme spíš na kvalitu přímo ve výuce. Vyučující jsou
absolventy příslušných oborů nebo studují v posledních ročnících, znají tedy všechny „chytáky“ a
mohou vám poskytnout užitečné informace.

Co dodat závěrem?
I když maturita nebo přijímačky nedopadnou, máte pořád na výběr spoustu možností. Můžete si
zachovat status studenta a zároveň v klidu popřemýšlet o tom, zda vámi vybraný obor/škola jsou
skutečně to pravé.
Přejeme hodně úspěchů!

Pomohl vám náš ebook? Budeme rádi, pokud jej pošlete svým přátelům nebo
jej zasdílíte na Facebooku.

Kontakt na nás
Spojte se s námi:

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Knihy, kurzy, aktuální informace a poradenství
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7
IČ: 24767905, DIČ: CZ24767905
info@kampomaturite.cz
www.KamPoMaturite.cz
606 411 115
Navštivte náš YouTube kanál a přidejte se k našim fanouškům na Facebooku.

Naše další projekty:
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Časopis KamPoMaturitě.CZ
V časopise KamPoMaturitě.CZ si můžete přečíst aktuální informace o přijímacím řízení, vyzkoušet
vzorové testy a prohlédnout další zajímavé články. Je určen maturantům a studentům 3. ročníků,
vychází 3x ročně.Stahujte a prohlížejte zdarma na www.casopis.kampomaturite.cz

Mobilní aplikace Adresář škol
Obsahuje všechny vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy i další typy škol.
Aplikaci zdarma stáhnete na GooglePlay | AppStore

Příprava na maturitní zkoušku
Seženete u nás všechny učebnice k maturitě, na maturitu se můžete připravit také v kurzu.

Získejte ještě více informací ze specializovaných e-booků
Zajímají vás některé z níže uvedených oborů? Stáhněte si zdarma naše další e-booky a dozvíte se víc:
Společenské
Medicína Psychologie Právo Ekonomie
vědy

Policejní
akademie
ČR

OSP
a
TSP

Nejžádanější
obory VŠ

Kde jsme hledali informace
Pravděpodobnosti přijetí:
Informace o pravděpodobnosti přijetí a násobnosti přihlášek čerpáme z
https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty přijatých, počty živých přihlášených, občané ČR)
psychologie FF UK 2019
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22736
Status studenta:
https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2020-do-kdy-jste-studenty-po-ma
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