K

maturitě a přijímacím zkouškám se můžete připravit s námi. Zvýšíte tak svou šanci na
úspěch, jak potvrzují i závěry v médiích a reference našich studentů. Podrobný rozpis
najdete v tabulce s termíny, kurzy otvíráme v Praze, Brně a Ostravě. Můžete absolvovat
také jednotlivé bloky biologie/chemie/fyzika, případně TSP/OSP, informace o blocích jsou
zveřejněny na www.kampomaturite.cz.

Kam po maturitě:
Na přípravný kurz
Na co vás připravíme:

Medicína, farmacie, veterina
Pravděpodobnost přijetí se pohybuje od 19% do zhruba 40%.
Připrava i na rekvalifikační kurzy
(masér, fyzioterapeut, atd.).
Absolvovat můžete nultý ročník,
zimní nebo letní semestrální kurz,
bloky biologie/chemie/fyzika (informace o blocích na www.kampomaturite.cz).
Psychologie
Dlouhodobě oblíbený obor, kam se
dostane 5-20% všech zájemců. 3x
vyšší úspěšnost absolventů našich
kurzů hovoří za vše, stačí přečíst
reference na našich stránkách.
Kurz doporučujeme absolvovat ve
variantě nultý ročník, další možností jsou semestrální kurzy (zimní
nebo letní), případně květnové
intenzivní kurzy.
Právo 
V kurzu se připravíte na přijímací
zkoušky všech právnických fakult,
kde je pravděpodobnost přijetí 1825%. Prostor dostanou testy OSP
i TSP, které fakulty používají pro
přijímací řízení (informace o blocích
na www.kampomaturite.cz).
Společenské vědy
Kurz je vhodný pro všechny, kdo
se hlásí na pedagogické, filozofické nebo humanitní fakulty, případně pokud vás čeká test všeobecných znalostí. Na výběr máte nultý
ročník nebo letní semestrální kurz.
Ekonomie
Pokud vás u přijímaček nebo
maturity čeká test z matematiky a angličtiny, je tento kurz

tou pravou volbou pro vás.
Pravděpodobnost přijetí na ekonomické obory se pohybuje od 23%,
v průměru činí zhruba 50%. Vybrat
si můžete nultý ročník nebo letní
semestr.
Policejní akademie
Škola letos plánuje přijetí 250
civilních uchazečů, počet přihlášek ovšem předloni přesáhl 2500.
Kurz vás připraví na znalostní
test, proberete také související
témata – právní systém ČR a EU,
kriminologii a kriminalistiku, přehled společensko-vědních disciplín. Vzhledem k umístění školy
jej pořádáme pouze v Praze jako
nultý ročník nebo letní semestrální
kurz.

Politologie a mezinárodní
vztahy
V bakalářském stupni studia můžete
politologii studovat na 8 fakultách
veřejných škol a 3 soukromých VŠ.
V kurzu proberete politické systémy, vývoj v ČR i zahraničí v historii
i v současnosti, politologické teorie,
osobnosti a nejdůležitější díla. Kurz
otvíráme ve variantě nultý ročník
a jako „přijímačkovou pohotovost“
(intenzivní týdenní kurz v květnu)
pouze v Praze.
Žurnalistika
Kurz vás připraví na přijímací
zkoušky žurnalistických oborů,
mediálních studií, marketingové
komunikace a PR. Můžete zvolit
variantu nultý ročník, nebo intenzivní týdenní kurz.

First minute

s l e va

Přihlaste se do libovolného
nultého ročníku pořádaného
agenturou Amos a získejte
slevu 500 Kč! Slevu odečteme všem, kdo zaplatí celý
kurz do 30. června 2013
a uvedou do poznámky
heslo „First minute“. Slevu
můžete nakombinovat s našimi dalšími slevami!

NULTÉ ROČNÍKY:

96 hodin / 7490,- Kč

72 hodin / 5990,- Kč

BRNO

středa

1x týdně

17.00-20.10

16. října 2013 - 14. května 2014

MED, PSY, PRÁ

PRAHA

středa

1x týdně

17.00-20.10

23. října 2013 - 7. května 2014

MED, PSY, PRÁ,
ŽUR, HU

BRNO

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

19. října 2013 - 17. května 2014

MED, PSY, PRÁ,
ŽUR, HU

PRAHA

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

19. října 2013 - 17. května 2014

MED, PSY, PRÁ,
ŽUR, HU, POL

OSTRAVA

středa

1x týdně

17.00-20.10

6. listopadu 2013 - 26. března 2014

MED, PSY, PRÁ

9.30-14.30

16. listopadu 2013 - 3. května 2014

MED, PSY, PRÁ,
HU

OSTRAVA

sobota

1x za 14 dnů

NULTÉ ROČNÍKY EKONOMICKÉ FAKULTY, PAČR, AJ

64/66 hodin
4990,- Kč

36 hodin / 3990,- Kč

BRNO

středa

1x týdně

17.00-20.10

20. listopadu 2013 - 26. března 2014

EKO

PRAHA

středa

1x týdně

17.00-20.10

20. listopadu 2013 - 26. března 2014

EKO, PAČR, AJ

BRNO

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

16. listopadu 2013 - 26. dubna 2014

EKO

PRAHA

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

16. listopadu 2013 - 26. dubna 2014

EKO, PAČR, AJ

OSTRAVA

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

16. listopadu 2013 - 22. února 2013

EKO

BRNO

středa

1x týdně

17.00-20.10

16. října 2013 - 12. února 2014

MED, PSY, PRÁ

PRAHA

středa

1x týdně

17.00-20.10

23. října 2013 - 19. února 2014

MED, PSY, PRÁ

SEMESTRÁLNÍ KURZY ZIMNÍ

60 hodin / 4990,- Kč

BRNO

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

19. října 2013 - 15. března 2014

MED, PSY, PRÁ

PRAHA

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

19. října 2013 - 15. března 2014

MED, PSY, PRÁ

BRNO

středa

1x týdně

17.00-20.10

8. ledna - 14. května 2014

MED, PSY, PRÁ

PRAHA

čtvrtek

1x týdně

17.00-20.10

16. ledna - 22. května 2014

MED, PSY, PRÁ,
HU, EKO, PAČR

BRNO

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

25. ledna - 17. května 2014

MED, PSY, PRÁ

PRAHA

neděle

1x za 14 dnů

9.30-14.30

26. ledna - 18. května 2014

MED, PSY, PRÁ,
HU, EKO, PAČR

SEMESTRÁLNÍ KURZY LETNÍ

Angličtina
Ideální kurz pro přípravu na přijímací zkoušky i maturitu, pokud
součástí zkoušek bude angličtina.
V nultém ročníku vás čekají malé
skupiny studentů a dostatek času
na všechny problematické gramatické jevy i důkladné procvičování
testů z minulých let.
Příprava na maturitu – matematika, český jazyk, němčina, angličtina
Na aktuální podobu státní maturity se můžete připravit v našich
kurzech v Praze a Brně a doladit svou formu před zkouškou
dospělosti.
TERMÍNY A CENY
Zkratky:
ŽUR – žurnalistika, PSY – psychologie, PRÁ – právo, MED – medicína, HU – humanitní – společenské vědy, AJ – angličtina, PAČR
– Policejní akademie, EKO – ekonomie, POL – politologie a mezinárodní vztahy, MAT, NJ, AJ-M, ČJ
- matematika, němčina, angličtina,
český jazyk ke státní maturitě

Přihlaste se do kurzů na www.kampomaturite.cz

60 hodin / 4990,- Kč

PŘÍPRAVNÉ KURZY KE STÁTNÍ MATURITĚ

36 hodin / 2990,- Kč

BRNO

středa

1x týdně

17.00-20.10

22. ledna - 26. března 2014

ČJ, MAT, AJ-M, NJ

PRAHA

středa

1x týdně

17.00-20.10

29. ledna - 2. dubna 2014

ČJ, MAT, AJ-M, NJ

BRNO

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

25. ledna - 12. dubna 2014

ČJ, MAT, AJ-M, NJ

PRAHA

sobota

1x za 14 dnů

9.30-14.30

11. ledna - 29. března 2014

ČJ, MAT, AJ-M, NJ

týden

pondělí
- pátek

17.00-20.10

20. - 24. května 2013

PSY, ŽUR, POL

INTENZIVNÍ TÝDENNÍ KURZY
20 hodin / 2390,- Kč

PRAHA

Platné obchodní podmínky najdete na www.kampomaturite.cz v detailu kurzu. Informace o slevách a programu Agent na škole viz www.kampomaturite.cz/agent.

Proč se přihlásit na náš kurz:

■ N
 aši lektoři – v kurzu se potkáte s absolventy příslušných oborů, případně se studenty
posledních ročníků.
Kromě precizní přípravy na přijímací zkoušky se tak dozvíte o záludnostech vyšších ročníků,
užitečné informace o vyučujících a o vlastním oboru. Lektory si můžete předem i prohlédnout – medailony s fotografiemi a stručnými životopisy najdete na www.kampomaturite.
cz/o-nas/
■ Malé skupiny – naše kurzy nejsou přednášky pro sto studentů. Ve skupinách do 30
studentů je prostor na zpětnou vazbu, dotazy a individuální přístup.
■ Skvělý poměr cena/výkon – vyučovací hodina v nultém ročníku stojí jen 78 Kč. Při
individuálním doučování zaplatíte několikanásobek.
■ 3x vyšší šance u přijímaček – falešnou reklamu nevedeme, neslibujeme 95% úspěšnost. A to i přesto, že v některých kurzech naši absolventi uspěli u přijímaček ve 100%
případů. Po absolvování kurzů a důkladné přípravě máte ovšem 3x větší šanci u přijímaček než průměr populace.
■ Příprava na přežití v prvním ročníku – kurzy vás připraví na realitu prvního ročníku vysoké školy – takže nejen přednášky, cvičení, ale i domácí příprava a samostudium.
Možná při kurzu zjistíte, že vám vysokoškolský způsob výuky vlastně nevyhovuje, a ušetříte promarněné roky navíc :)

