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Přidejte se ke 30 000 studentů, kteří už jsou s námi na Facebook.com 
a YouTube.com KamPoMaturite

Vážení studenti,
pokud se v roce 2018 plánujete připojit 
k většině maturantů, kteří míří dál na vy-
sokou školu, je podzim to správné období 
pro výběr. Podívejte se na hlavní téma 
čísla, Jak vybrat školu napoprvé, od str. 6. 
V rámci výběru se vyplatí školy i navštívit. 
Přehled akcí, které školy na podzim 2017 
pořádají, najdete na str. 14.
Kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 
začínají už na podzim. Stručný přehled 
přijímacího řízení k nejžádanějším oborům 
uvádíme na str. 7 – zjistěte, co to obnáší, 
a nezapomeňte se případně včas přihlásit.

Státní maturita sice startuje až na jaře, do 
1. prosince ale musíte zvolit mezi mate-
matikou a druhým cizím jazykem. Zkuste 
si test na straně 11, abyste neskončili mezi 
21,7 % propadlíků, kterým se v jarním 
termínu matematika nepovedla.

Přejeme úspěšné zahájení 
maturitního ročníku.

Jiří Kadlec, 
šéfredaktor, 

poradce ve vzdělávání
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V lednovém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ najdete návod, jak vyplnit 
přihlášku, šance na přijetí na VŠ a přehled akcí vysokých škol v zimě.TIP!

NOVINKY
podzim 2017

NOVÉ UČEBNICE
Maturita z matematiky, českého 

jazyka a literatury od 
nakladatelství Didaktis seženete 

v našem e-shopu na 
www.KamPoMaturite.cz 

Podívejte se na nové video, 
jak se dostat na 

Policejní akademii ČR 
na YouTube.com 
KamPoMaturite

www.KamPoMaturite.cz

10. ročník online soutěže 
MissMaturita.cz zahajuje 
1. září 2017, až do 28. února 
2018 můžete hlasovat pro 
nejsympatičtější 
maturantku a maturanta 
2018 nebo se sami přihlásit. 

PŘÍPRAVNÉ KURZY
V říjnu a listopadu 
zahajujeme v Ostravě, 
Praze a Brně nulté 
ročníky – přípravné kurzy 
na přijímačky na práva, 
psychologii, medicínu 
a další obory – přihlaste 
se včas na 
www.KamPoMaturite.cz 

www.kampomaturite.cz

ŘÍJEN
Zahájení přípravných 
kurzů k přijímačkám 
na VŠ, více informací 

str. 9

LISTOPAD
Podání přihlášek 

do uměleckých oborů
Dny otevřených dveří 

mnoha VŠ, termíny 
uvádíme na str. 14

PROSINEC
1. 12. termín 

podání přihlášek 
k jarnímu běhu 
státní maturity

CO VÁS ČEKÁ NA PODZIM A V ZIMĚ

Sleva na objednávky
Zadejte v košíku 

do pole agenta kód

AE080
a získejte slevu 10 %

SEŽEŇTE UČEBNICE K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM

V NAŠEM E-SHOPU

95 % učebnic na trhu  ■ Specializovaná skripta univerzit  ■ Super nízké ceny jen u nás

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

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

PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP  
a Cvičebnice ZSV (SCIO)

SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy  
společenských věd (Eurolex)

PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se  
dostat na vysokou – skripta (AMOS)

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR Policejní  
akademie ČR – Řešení otázek bakalářského 
přijímacího řízení Bezpečnostně právních 
studií a Veřejné správy (NaVysokou)

EKONOMICKÉ FAKULTY Přijímací zkoušky 
z matematiky na VŠE – skripta (AMOS)

ZDARMA PRO VÁS E-booky Jak se dostat 
na nejžádanější obory – psychologie, 
medicína, právo, jak zvládnout TSP OSP  
a další – stahujte zdarma na  
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

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

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7, 606 411 115, 222 943 511, info@kampomaturite.cz

MATURITA

MATEMATIKA  Maturita z matematiky 
(Didaktis)

ČESKÝ JAZYK Maturita z českého  
jazyka a literatury (Didaktis)

ANGLIČTINA Příprava na státní  
maturitu – Angličtina (Fragment)

NĚMČINA Němčina – maturitní  
témata (VYUKA.CZ)

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

letak KPM knihy 2017.indd   1 31.08.17   18:40

VZDĚLÁVACÍ VELETRHY
Přijďte si vybrat z nabídky zaměstnavate-
lů a středních i vysokých škol. 
12. – 14. 10. 2017 Home 
Credit Arena, vstup zdarma, 
www.educaliberec.cz
Navštivte výstavu STŘEDOŠKOLÁK, 
VYSOKOŠKOLÁK a PRO JOB 
1. a 2. prosince 2017 na 
ostravském výstavišti Černá louka, 
vstup zdarma, www.cerna-louka.cz

KPM32_redakce.indd   4 02.09.17   20:08
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Časopis si můžete také zdarma stáhnout a prolistovat na 
 www.Casopis.KamPoMaturite.cz TIP!

Sleva na objednávky
Zadejte v košíku 

do pole agenta kód

AE080
a získejte slevu 10 %

SEŽEŇTE UČEBNICE K MATURITĚ A PŘIJÍMAČKÁM

V NAŠEM E-SHOPU

95 % učebnic na trhu  ■ Specializovaná skripta univerzit  ■ Super nízké ceny jen u nás

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

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

PRÁVA SCIO NSZ Cvičebnice OSP  
a Cvičebnice ZSV (SCIO)

SPOLEČENSKÉ VĚDY Základy  
společenských věd (Eurolex)

PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se  
dostat na vysokou – skripta (AMOS)

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR Policejní  
akademie ČR – Řešení otázek bakalářského 
přijímacího řízení Bezpečnostně právních 
studií a Veřejné správy (NaVysokou)

EKONOMICKÉ FAKULTY Přijímací zkoušky 
z matematiky na VŠE – skripta (AMOS)

ZDARMA PRO VÁS E-booky Jak se dostat 
na nejžádanější obory – psychologie, 
medicína, právo, jak zvládnout TSP OSP  
a další – stahujte zdarma na  
www.KamPoMaturite.cz/e-booky/

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

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7, 606 411 115, 222 943 511, info@kampomaturite.cz

MATURITA

MATEMATIKA  Maturita z matematiky 
(Didaktis)

ČESKÝ JAZYK Maturita z českého  
jazyka a literatury (Didaktis)

ANGLIČTINA Příprava na státní  
maturitu – Angličtina (Fragment)

NĚMČINA Němčina – maturitní  
témata (VYUKA.CZ)

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY A MATURITNÍ 
TÉMATA stahujte na www.Seminarky.cz 
9000 prací zdarma
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2

1
TÉMA: Přijímačky 2018: 
Jak vybrat školu napoprvé
Podle statistik jednotlivých škol v průběhu studia odpadne až polovina studentů. Podle 
dotazníků spokojenosti by mnoho dalších studentů a absolventů zvolilo jiný obor. Důsledky: 
Ztráta času, zbytečné placení za překročení doby studia, frustrace nebo práce v jiném oboru, 
než byl ten studovaný. Řešení? Studijní plány, reference a prostupnost studia řešte už teď.

Stáhněte si zdarma e-booky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ: 
www.KamPoMaturite.cz/e-bookyTIP!

www.kampomaturite.cz

JAK VYBRAT VŠ
■ Obor, který budete studovat, 
by vás měl bavit i za pár let. Měl 
by vás také uživit. 

■ Pokud máte přibližnou předsta-
vu, najděte si, kde všude se obor 
vyučuje.

■ Navštivte dny otevřených dveří 
– ty podzimní uvádíme na str. 14., 
aktualizovaný přehled najdete 
na www.KamPoMaturite.cz. Jsou 

přednášející, studenti, vybavení 
podle vašich představ?

■ Projděte náplně oborů a stu-
dijní plány. Obor může mít lákavý 
název, ale povinné předměty mo-
hou být mnohem méně přitažlivé. 

■ Prostupnost studia. Můžete 
pokračovat ve studiu na dané 
škole? Nebo za navazujícím 
magisterským studiem musíte 
putovat přes půl republiky?

■ Kolik studentů nedostuduje? 
Jaká je nezaměstnanost absolven-
tů? Nástupní plat?

■ Dostanete se na obor vůbec? 
Jaká byla šance na přijetí v minu-
lých letech?

■ A má pro vás vysoká smysl? 
Nebylo by lepší pomaturitní jazy-
kové studium nebo vyšší odborná 
škola? Informace o možnostech 
studia jazyků nebo VOŠ načerpáte 
na str. 49 a 54.

KPM32_redakce.indd   6 02.09.17   20:08
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2
3

Přidejte se ke 30 tisícům studentů, kteří už jsou s námi na Facebooku 
a YouTube.com KamPoMaturiteTIP!

www.Seminarky.cz

NEJŽÁDANĚJŠÍ OBORY
Které obory mají stále stejné 
(= nízké) šance na přijetí? 
Psychologie, medicína, Policejní 
akademie a právo. Co vás čeká, když 
si vyberete některý z těchto oborů?

MEDICÍNA
Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, 
biomedicínské, veterinární a farmaceu-
tické obory je možné studovat na 17 
veřejných, jedné státní a třech soukro-
mých vysokých školách.
■ Šance na přijetí: 
Od 16,9 % (2. LF. UK, 2016)
■ Přijímačky: 
Testy z biologie, chemie, fyziky
■ Doporučené učebnice: 
Modelové otázky k přijímacím 
zkouškám na 1. LF UK (1. LF UK)
■ Doporučený kurz: 
Nultý ročník/VIP balíček Medicína 
- farmacie

PSYCHOLOGIE
Obor lze v různých podobách studovat 
na 7 veřejných a 4 soukromých vyso-
kých školách. Vedle samostatné psy-
chologie jsou nabízena spojení s další-
mi společenskovědními a humanitními 
disciplínami, prakticko-terapeutická 
zaměření nebo učitelství psychologie.
■ Šance na přijetí: 
Od 5,9 % (FF UK obor psychologie, 
2016)
■ Přijímačky: 
Obvykle více kol, test oborových zna-
lostí, všeobecného přehledu, orientace 
ve společenských vědách, někde zna-
losti biologie. Druhé kolo pohovor nad 
nastudovanou literaturou, motivace, 
předpoklady pro práci psychologa.
■ Doporučené učebnice: 
Psychologie – Jak se dostat na vysokou 
– skripta (Amos)
■ Doporučený kurz: 
Nultý ročník/VIP balíček Psychologie

POLICEJNÍ AKADEMIE
Policejní akademie České republiky se 
sídlem v Praze je státní vysoká škola 
univerzitního typu. Ke studiu přijímá 
civilní uchazeče i studenty z řad Policie 
ČR a dalších určených úřadů.
■ Šance na přijetí: 
Od 5,9 % (PAČR, obor Bezpečnostně 
právní studia, 2016)

■ Přijímačky: 
Znalostní a jazykový test
■ Doporučené učebnice: 
Řešení otázek bakalářského přijíma-
cího řízení Bezpečnostně právních 
studií a Veřejné správy  2017/18 
(Nakladatelství NaVysokou s. r. o.)
■ Doporučený kurz: 
Nultý ročník/VIP balíček Policejní 
akademie

PRÁVO
Právo jako magisterský obor můžete 
studovat na 4 právnických fakultách 
veřejných vysokých škol, obory 
s právním zaměřením nabízí fakulty 
7 veřejných a státních a 14 soukromých 
vysokých škol.
■ Šance na přijetí: 
Od 22,5 % (PF UK, 2016)
■ Přijímačky: 
Testy předpokladů ke studiu
■ Doporučené učebnice: 
Cvičebnice OSP, Cvičebnice ZSV (SCIO)
■ Doporučené kurzy: 
Nultý ročník/VIP balíček Právo, bloky 
TSP + OSP

EKONOMIE
Management, cestovní ruch, podniko-
vou ekonomiku, fi nance a účetnictví, 
marketing, IT, komerční jazyky a další 
ekonomické obory nabízí přes 60 fakult 
veřejných a státních vysokých škol a 28 
soukromých škol.
■ Šance na přijetí: 
Od 41,7 % (FPH VŠE v Praze, 2016)
■ Přijímačky: 
Nejčastěji test z matematiky a jazyka, 
případně test předpokladů ke studiu

■ Doporučené učebnice: 
Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE 
– skripta (Amos)
■ Doporučené kurzy: 
Matematika k maturitě a přijímačkám 
na VŠ

SPOLEČENSKÉ VĚDY, 
PEDAGOGICKÉ FAKULTY
Psychologii, fi lozofi i, logiku, politologii, 
sociologii, sociální politiku a sociální 
práci, historické vědy, fi lologii, pedago-
giku, informační studia a knihovnictví, 
překladatelství a tlumočnictví, obecnou 
teorii a dějiny umění a kultury a další 
obory lze studovat na 44 fakultách hu-
manitních, fi lozofi ckých, teologických 
a sociálních věd a dalších fakultách 
veřejných vysokých škol.
■ Šance na přijetí: 
Od 29,3 % (FSS OSU, 2016)
■ Přijímačky: Testy předpokladů 
ke studiu, společenskovědní přehled, 
případně talentová/praktická zkouška.
■ Doporučené učebnice: 
Základy společenských věd – balíček 
4 dílů (Eurolex)
■ Doporučené kurzy: Nultý ročník/VIP 
balíček Společenské vědy

Zdroje: stránky jednotlivých škol, dsia.uiv.cz, 
konkrétní podmínky přijímacího řízení pro jed-

notlivé obory doporučujeme ověřit na www.
VysokeSkoly.com nebo stránkách škol

Učebnice i kurzy 
pro přípravu 
seženete na 

www.KamPoMaturite.cz. 
Zadejte v košíku 

kód AE080 do 
pole kód agenta 
a získáte slevu 

na nákup.

PŘIHLÁŠKY 
A PŘIJÍMAČKY
Informace k přijímacímu 
řízení školy vypisují většinou 
od listopadu, na podání 
přihlášek je až na výjimky čas 
do konce února, soukromé 
školy obvykle přijímají při-
hlášky až do podzimu. Pokud 
vás zajímá, kam jste se mohli 
dostat bez přijímaček v tom-
to roce, najděte si článek na 
www.KamPoMaturite.cz. 
Je pravděpodobné, že přijí-
mačky se nebudou příliš lišit 
od minulých let. Podmínky 
pro přijetí v roce 2017 pro 
všechny školy uvádíme na 
www.VysokeSkoly.com. 
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Časopis si můžete také zdarma stáhnout a prolistovat 
na www.Casopis.KamPoMaturite.czTIP!

www.kampomaturite.cz

OSP TSP

Termíny 6 1, bez ohledu na počet přihlá-
šek konáte TSP jen jednou

Místo 30 v ČR, 9 ve SR 7 v ČR, 4 ve SR

Uplatnění desítky fakult a škol Fakulty MU s výjimkou FSPS, 
LF a FSS (pokud uchazeč zvolil 
variantu NSZ), 

Otázky 90 otázek, 4 subtesty 60 otázek, 6 subtestů

Limit 110 minut, není možné pře-
skakovat oddíly

100 minut, je možné přeska-
kovat oddíly

Ceny, přihlášky Platí se každý termín zvlášť, 
navíc je nutné podat a za-
platit přihlášku na každou VŠ 
zvlášť

Platba za přihlášku za každý 
obor

Informace pro rok 2017 tak, jak jsme je zjistili na stránkách SCIO a MU. Doporučujeme informace pro rok 2018 
ověřit u příslušných institucí. Podle informací FSPS uchazeči v r. 2018 nebudou konat TSP, nahradí je oborové testy.

TSP NEBO OSP: ČEKAJÍ VÁS?
Ještě jste na tyto zkratky nenarazili nebo v nich tápete? Stahujte zdarma 
e-book na www.KamPoMaturite.cz/osp-a-tsp.

V obou případech jde o testy studijních předpokladů. Skládají se z několika 
dílčích testů. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) pořádá společnost SCIO, u při-
jímaček se obvykle setkáte s Obecnými studijními předpoklady (OSP) nebo 
Základy společenských věd (ZSV). TSP vás neminou na brněnské Masarykově 
univerzitě, s výjimkou Lékařské fakulty a případně Fakulty sociálních studií.5KDE ZJISTÍTE 

VŠECHNY INFORMACE:
■ Informace o oborech, 
kde se vyučují, jaké byly 
podmínky pro přijetí 
v tomto roce a další
údaje najdete na 
www.VysokeSkoly.com.
■ www.VysokeSkoly.com/
testy: tady vyzkoušíte 
testy pro různé obory 
online a zjistíte, jak jste 
na tom 
■ Objednání knih pro 
stovky oborů, 
k maturitě a k jazykům 
+ přípravné kurzy: 
www.KamPoMaturite.cz 

ČIPOVÝ SYSTÉM PRO VAŠI ŠKOLU

Školní 
jídelny

Vstup 
do školy 

a docházka 

 Kopírky 
a tiskárny

 Škola 

Karolína Veselá

21.03.1999

S 420 123 456 789 Y09/2017 – 12/2018

Kontakt: e-mail: skoly@isic.cz, tel.: + 420 226 222 318
GTS ALIVE s.r.o., Letenská 118/1, 118 00 Praha 1
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Na podzim 2017 zahajujeme kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky. Mezi top obory 
s nejnižšími šancemi na přijetí už léta najdete stejné stálice – psychologii, medicínu, žurnalistiku 
a Policejní akademii.

Kurzy 2017/2018 – nejlepší 
příprava od podzimu

Při nákupu na www.KamPoMaturite.cz zadejte v košíku kód AE080 do pole kód 
agenta a získáte slevu na nákup kurzů i knihTIP!

VIP 
BALÍČKY: 
UŠETŘÍTE 
STOVKY 
KORUN
VIP balíčky 
obsahují 
přípravný kurz, 
doporučené 
učebnice 
s výraznou 
slevou 
a poštovným 
zdarma, e-book 
a poradenství 
v podobě 
mailingu 
zdarma. 
U kurzů s 96 
hodinami výuky 
navíc získáte 
garanci vrácení 
peněz v případě 
nepřijetí na VŠ. 
Podmínky
garance a další 
informace ke 
kurzům najdete 
na www.Kam-
PoMaturite.cz

NULTÉ ROČNÍKY  – CELOROČNÍ KURZ
Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den

zahájení v říjnu nebo listopadu 2017, ukončení duben nebo květen 2018 

LÉKAŘSKÉ FAKULTY PSYCHOLOGIE ŽURNALISTIKA *

PRÁVO POLITOLOGIE * SPOLEČENSKÉ VĚDY *

KRATŠÍ KURZY A BLOKY KURZŮ
Praha, Brno, Ostrava, víkend nebo všední den

POLICEJNÍ AKADEMIE *
MATEMATIKA K MATURITĚ 
A PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ * FYZIKA

CHEMIE BIOLOGIE TSP + OSP
* jen Praha

5
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SEŽEŇTE UČEBNICE 
K PŘIJÍMAČKÁM 
A MATURITĚ U NÁS

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

PRÁVA SCIO NSZ 
Cvičebnice OSP 
a Cvičebnice ZSV 

SPOLEČENSKÉ VĚDY 
Základy společenských 
věd - baliček 4 dílů  

PSYCHOLOGIE 
Psychologie - Jak se 
dostat na vysokou 
(skripta) 

PAČR 
Policejní akademie 
Řešení otázek 
bakalářského 
přijímacího řízení 
Bezpečnostně právních 
studií a Veřejné správy 2017/18  

EKONOMICKÉ FAKULTY 
Přijímací zkoušky 
z matematiky na VŠE 

MATEMATIKA 
Maturita 
z matematiky

ČESKÝ JAZYK 
Maturita z českého 
jazyka a literatury 

ANGLIČTINA 
Příprava na státní 
maturitu 
– Angličtina 

NĚMČINA 
Němčina
 – maturitní 
témata

www.kampomaturite.cz

Akční knihy se slevou až stovky korun najdete na 
www.KamPoMaturite.cz/knihy-ve-velke-sleveTIP!

www.kampomaturite.cz

Maturita 
V jarním termínu státní maturity 2017 neuspělo v matematice 21,7 % maturantů, v didaktickém 
testu z češtiny propadlo 9,7 % studentů. U cizích jazyků neprošlo přes didaktický test 18,6 % 
(němčina) a 6,1 % (angličtina).
■ TERMÍNY: duben až květen písemné a praktické zkoušky profi lové části, 
písemná práce z ČJ, květen didaktické testy a písemné práce společné části 
maturity, květen až červen ústní zkoušky
■ DOPORUČENÉ UČEBNICE: Maturita z matematiky, Maturita z českého 
jazyka a literatury (obojí Didaktis), Příprava na státní maturitu – Angličtina 
(Fragment), Němčina – maturitní témata (VYUKA.CZ)
■ MATERIÁLY ONLINE: Maturitní otázky, podklady pro čtenářský deník na 
www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. 
■ DOPORUČENÉ KURZY: Matematika k maturitě a přijímačkám na VŠ, 
online kurzy na Hrave.KamPoMaturite.cz
Zdroj: novamaturita.cz

›› STAHUJ 
■ 26 000 prací ■ 9 000 zdarma ■ 24 hodin denně 
■ platba kartou nebo mobilem ■ výhodné 
stahování za kredity

›› VKLÁDEJ
■ maturitní otázky ■ čtenářské deníky ■ slohové 
práce ■ seminárky ■ referáty ■ výpisky

›› VYDĚLEJ 
■ získej kredity za: registraci ■ stahování 
vložených prací ■ like na Facebooku ■ vložení 
práce zdarma ■ přihlášení do redakce
■ Získané kredity použij na stahování dalších 
prací nebo si je nech proplatit na účet
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11kam po maturitě

Desítky testů z minulých let najdete na  
www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online  TIP!

www.Seminarky.cz

Otestujte se, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek na ekonomické fakulty. Test je 
převzatý z knihy Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE, kterou můžete zakoupit na  
www.kampomaturite.cz.
Příklady neoznačené * jsou za 5 bodů. 
Příklady označené * jsou za 10 bodů.

1. * Uvažujme logaritmickou funkci 
f (x) = log m/(m − 1) x, kde x je reálná 
proměnná a m je reálný parametr. 
Množina všech hodnot parametru 
m, pro které je uvedená exponen-
ciální 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:
a) 64
b) 36
c) 24
d) 72
e) žádná z předchozích odpovědí není 
správná

4. * Uvažujme reálnou funkci f jedné 
reálné proměnné definovanou před-
pisem 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 
parametrem 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 re-
álnými 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 hodnot 
parametru m, pro které je uvedená 
exponenciální 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. Množina (reálných) řešení rovni-
ce x2005 = 2 náleží intervalu:
a) (−3, −1)
b) (0, 4)
c) (−4, 0)
d) (−1, 1)
e) žádná z předchozích odpovědí není 
správná

15. Číslo log4 32 je rovno číslu:
a) 3/2
b) 5/2
c) 2/5
d) 2/3
e) žádná z předchozích odpovědí není 
správná

Zadejte na www.VysokeSkoly.
com/testy svoje odpovědi  
a obratem získáte přehled 
správných odpovědí s vyhod-
nocením e-mailem. Vyzkoušejte 
i další testy – studijní předpo-
klady, psychologii, politologii, 
biologii nebo pro Policejní 
akademii ČR.

Test:  
MATEMATIKA
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Partneři soutěže MissMaturita.cz mají výhody i pro hlasující – najdete je na 
této stránce a na www.MissMaturita.czTIP!

www.bofa.cz

šerpyšerpy
pro maturanty

Půjčovna 
společenských šatů 

MANUELLE‘S STYLE

Sleva na půjčovné 
pro držitelky 

ISIC karty 20 % 
a soutěžící 

MissMaturita.cz 30 %

Lnářská 780, Praha 10 
www.MojeSaty.cz

Pořadatel: 
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. 

Zvolte nejhezčí maturantku 
a maturanta on-line v 10. ročníku 
soutěže 1. 9. 2017 – 28. 2. 2018

Vyhrajte značkové doplňky, sedací vak, kurzy k přípravě 
na maturitu a přijímací zkoušky a spoustu dalších cen.
JAK SOUTĚŽIT: Zaregistrujte se na www.MissMaturita.cz, kde po potvrzení 
registrace upravíte svůj profil. Sežeňte co nejvíc podporovatelů a fanoušků, 
aby pro vás každý týden hlasovali.

JAK HLASOVAT: Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita. Každý týden můžete 
dát hlas kterémukoliv ze soutěžících. Úplná pravidla na www.MissMaturita.cz.

Partneři:

a maturanta on-line v 10. ročníku 2018

plakat Miss 2018.indd   1 27.08.17   13:37

Kupujte na www.grada.cz

Slevu získáte po zadání kódu PS1717.
Nabídka je platná do 31. 10. 2017 na celou produkci.

25% SLEVA NA KNIHY PRO VAŠE STUDIUM

CHYSTÁTE SE K PŘIJÍMAČKÁM 
A K MATURITĚ? DOPORUČUJEME 
PŘÍPRAVNÉ KURZY.
Co získáte?
■ Až 3x vyšší šanci u přijímaček a maturity
■ Skupiny do 30 studentů
■ Prověření lektoři
■  Prezenční kurzy od podzimu 2017, 

online po celý rok
Pro více informací

NELZE KOMBINOVAT S OSTATNÍMI SLEVAMI

www.kampomaturite.cz
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Pořadatel: 
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. 

Zvolte nejhezčí maturantku 
a maturanta on-line v 10. ročníku 
soutěže 1. 9. 2017 – 28. 2. 2018

Vyhrajte značkové doplňky, sedací vak, kurzy k přípravě 
na maturitu a přijímací zkoušky a spoustu dalších cen.
JAK SOUTĚŽIT: Zaregistrujte se na www.MissMaturita.cz, kde po potvrzení 
registrace upravíte svůj profil. Sežeňte co nejvíc podporovatelů a fanoušků, 
aby pro vás každý týden hlasovali.

JAK HLASOVAT: Povolíte na Facebooku aplikaci MissMaturita. Každý týden můžete 
dát hlas kterémukoliv ze soutěžících. Úplná pravidla na www.MissMaturita.cz.

Partneři:

a maturanta on-line v 10. ročníku 2018

plakat Miss 2018.indd   1 27.08.17   13:37KPM32_redakce.indd   13 02.09.17   20:08
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Aktuální podobu přehledu s kontakty najdete na www.KamPoMaturitě.cz a 
www.VysokeSkoly.com.TIP!

Dny otevřených dveří VŠ od září do konce roku 2017

V minulém roce konaly v tomto období dny otevřených dveří také následující fakulty, kde jsme k datu přípravy článku (srpen 2016) data konání nedohledali na webových stránkách: FA, FIT, FD, 
FEL ČVUT, FA, FSI a FEKT VUTBR, VŠTE ČB, HF JAMU. Doporučujeme také všechny termíny před návštěvou ověřit.

SOUKROMÉ VŠ
ZÁŘÍ

4. 9. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termín 18. 9. 2017) www.mup.cz

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

6. 9. CEVRO Institut, z.ú. (další termín 7. 9. 2017 pobočka Český Krumlov) www.cevroinstitut.cz, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (další 
termín 20. 9. 2017) www.vso.cz, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz, Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha s.r.o. www.ujak.cz

7. 9. NEWTON College, a.s. (další termíny Brno 9. 11., Praha 23. 11. 2017) www.newtoncollege.cz, Unicorn College s.r.o. (další termín 14. 9. 
2017) www.unicorncollege.cz 

9. 9. Prague College s.r.o. (další termín 29. 11. 2017) www.praguecollege.cz

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

13. 9. Vysoká škola finanční a správní, z.ú. www.vsfs.cz, Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (další termíny 20. a 27. 9. a 3. 10. 2017) www.vske.cz 

14. 9. University of New York in Prague, s.r.o. (další termín 17. 10., 23. 11., 14. 12. 2017) www.unyp.cz

ŘÍJEN

19. 10. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

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

LISTOPAD

7. 11. Vysoká škola logistiky o.p.s. (další termín 25. 11. a 12. 12. 2017) www.vslg.cz

9. 11. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (další termín 7. 12. 2017) www.vsh.cz

VEŘEJNÉ VŠ
ZÁŘÍ

15. 9. Open Day Masarykovy univerzity www.muni.cz

ŘÍJEN

13. 10. FAMU www.famu.cz

20. 10. PEF MENDELU (zájemci o Bc. i nMgr. studium se zahájením od února 2018) www.pef.mendelu.cz, FDU ZČU www.fdu.zcu.cz

LISTOPAD

1. 11. DFJP UPCE www.upce.cz/dfjp

2. 11. FUD UJEP  www.fud.ujep.cz, FI MUNI www.fi.muni.cz

5. 11. DIFA JAMU difa.jamu.cz, obory katedry činoherního divadla DAMU www.damu.cz

8. a 9. 11. FS ČVUT www.fs.cvut.cz

10. 11. FMK UTB programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby www.fmk.utb.cz

11. 11. Informační den UK www.cuni.cz, FSTAV VUTBR www.fce.vutbr.cz, DIFA JAMU difa.jamu.cz

23. 11. FSV ČVUT www.fsv.cvut.cz, MFF UK www.mff.cuni.cz

24. 11. ČZU všechny fakulty www.czu.cz, FBMI ČVUT www.fbmi.cvut.cz, PF UPOL www.pf.upol.cz

24. – 25. 11. VŠCHT všechny fakulty www.vscht.cz

25. 11. TUL všechny fakulty www.tul.cz, FSTAV VUTBR www.fce.vutbr.cz  

27. 11. VŠTE ČB www.vstecb.cz

28. 11. FJFI ČVUT (Praha) www.fjfi.cvut.cz

PROSINEC

1. 12. UPOL celouniverzitní dny otevřených dveří www.upol.cz, LDF MENDELU www.ldf.mendelu.cz

6. 12. PEDF UK www.pedf.cuni.cz 

7. 12. UNOB všechny fakulty www.unob.cz 

8. 12. UTB všechny fakulty, FMK jen program Mediální a komunikační studia www.utb.cz

9. 12. FZS UPCE www.upce.cz/fzs

13. 12. FS TUL www.fs.tul.cz, FAF UK www.faf.cuni.cz

18. 12. FI MUNI www.fi.muni.cz

Některé soukromé školy vypisují termíny dnů otevřených dveří i několikrát do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. Z tohoto důvodu uvádíme pouze ty termíny, které 
jsme získali na webu škol. Data doporučujeme před návštěvou ověřit.

www.kampomaturite.cz
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www.psychologiednes.eu

Předplatné se studentskou slevou!

Psychologie dnes 590 Kč roční předplatné 
s e-verzí. Pro studenty jen za 520 Kč! 
Pro slevu uveďte v objednávce heslo 
Akce Portál.

Je chytrá, je cool...

NO
VÁ

V e-shopu www.KamPoMaturite.cz seženete všechny učebnice k přípravě  
na testy OSP a TSP, přijímačky dalších oborů a k maturitěTIP!

S výběrem vysokoškolského studia vám už 15 let 
pomáhá adresář VysokeSkoly.com. Vloni prošel 
redesignem a najdete tu nové užitečné funkce.

■    Vyhledávání škol podle měst, zaměření 
nebo typu

■    Najděte svou šanci na přijetí

■    Zaměření bakalářských a dlouhých  
magisterských oborů

■    Přehledné termíny do kdy podat  
přihlášku, od kdy se konají přijímací 
zkoušky, dny otevřených dveří

■    Detailní popisy oborů, kde můžete obor 
studovat

■    Zjistěte si návaznost studia a jaké obory 
školy nabízejí v navazujícím magisterském  
nebo doktorském studiu

■    Srovnání školného

■    Aplikaci Adresář  
škol stahujte  
zdarma na 

  jedinečné informace, rozhovory, 
objevy, reportáže, záhady, které 
jinde nenajdete

  můžeš číst na mobilu i tabletu, 
moderní design

NENECH SI UJÍT 
SVOJI PŘÍLEŽITOST

  naučíš se psát, překládat, dělat 
rozhovory a opravdovou novinařinu 

  pokud máš talent a chuť, ozvi se

  dostaneš příležitost a prostor psát 
do časopisu

NEMUSÍŠ STUDOVAT, 
VŠE TĚ NAUČÍME V PRAXI! 

TIŠTĚNÝ MĚSÍČNÍK A WEB 
WWW.CASOPIS-SIFRA.CZ

redakce@casopis-sifra.cz
tel. 702 417 540

www.Seminarky.cz
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16 kam po maturitě

Zvolte nejhezčí maturantku a maturanta 2018 v 10. ročníku online soutěže 
na www.MissMaturita.czTIP!

www.jazykovepobyty.cz  800 100 300  www.pracovnipobyty.cz

V lednovém čísle časopisu 
Kam Po Maturitě 
si přečtete:
■  Jak vyplnit přihlášku
■  Dny otevřených dveří vysokých škol 

v lednu 2018
■  Na kterou školu se dostanete bez 

přijímaček
■  Šance na přijetí nejžádanějších oborů
■  Mapa vysokých škol v ČR
■  Novinky a akce
■  Prezentace nejdůležitějších VŠ, VOŠ 

a jazykovek z celé republiky
■  Finále 10. ročníku MissMaturita.cz

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

číslo 30 / leden 2017  n  35 Kč

83 PREZENTACÍ  VŠ 

35 PREZENTACÍ  VOŠ

CO  VÁS  ČEKÁ  
V  ZIMĚ

DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ VYSOKÝCH 

ŠKOL

BONUSY
v tomto čísle:
n Jaká je šance  

u přijímaček

n Jak na vysokou 
 – průvodce  
přijímacím řízením

n Mapa VŠ v ČR

PŘIPRAVUJEME STUDENTY UŽ 19 LET

Vysoká škola ekonomická v Praze

6 fakult – 27 bakalářských oborů  
www.vse.cz

CO  VÁS  ČEKÁ 
V  ZIMĚ

DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ VYSOKÝCH 

ŠKOL

BONUSY
v tomto čísle:
n Jaká je šance 

u přijímaček

n Jak na vysokou
 – průvodce 
přijímacím řízením

n Mapa VŠ v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze

 bakalářských oborů  

CO  VÁS  ČEKÁ 

DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ VYSOKÝCH 

BONUSY
v tomto čísle:
n Jaká je šance 

u přijímaček

n Jak na vysokou
 – průvodce 
přijímacím řízením

n Mapa VŠ v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

číslo 31 / duben 2017  n  35 Kč

28 PREZENTACÍ  VŠ 43 PREZENTACÍ  VOŠ

CO  VÁS  ČEKÁ  NA  JAŘE

DRUHÁ  ŠANCE: KAM  SE  JEŠTĚ MŮŽETE  HLÁSIT

BONUSYv tomto čísle:
n Příprava na poslední chvíli

n Status studenta po maturitě
n Výsledky 9. ročníku MissMaturita.cz

PŘIPRAVUJEME STUDENTY UŽ 19 LET

PŘIDEJTE  SE  KE  24 TISÍCŮM  STUDENTŮ, KTEŘÍ  
UŽ  JSOU  S  NÁMI  NA  FACEBOOK.COM/KAMPOMATURITE  
A  YOUTUBE.COM/KAMPOMATURITE

PŘIDEJTE  SE  KE  24 TISÍCŮM  STUDENTŮ, KTEŘÍ 
UŽ  JSOU  S  NÁMI  NA  FACEBOOK.COM/KAMPOMATURITE 
A  YOUTUBE.COM/KAMPOMATURITE

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Vaše brána ke vzdělání

Největší vzdělávací portál

číslo 32 / září 2017  n  35 Kč

57 PREZENTACÍ  VŠ 

24 PREZENTACÍ  VOŠ

PODZIM  A  ZIMA:  

CO  VÁS  ČEKÁ 

JAK  VYBRAT  

VŠ  NAPOPRVÉ

BONUSY
v tomto čísle:

n Přehled nejžádanějších 

oborů

n Vyzkoušejte test  

z matematiky

n Dny otevřených dveří VŠ 

a další akce

PŘIPRAVUJEME STUDENTY UŽ 19 LET

PŘIDEJTE  SE  KE  30 TISÍCŮM  STUDENTŮ, KTEŘÍ  

UŽ  JSOU  S  NÁMI  NA  FACEBOOK.COM/KAMPOMATURITE  

A  YOUTUBE.COM/KAMPOMATURITE

Ke stažení na www.Casopis.KamPoMaturite.cz od konce prosince

Na vaší 
škole 

na začátku 
ledna 2018

KPM32_redakce.indd   16 02.09.17   20:08
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Kam po maturitě: 
na veřejnou 
vysokou školu
Podívejte se na přehled akcí, které veřejné 
vysoké školy chystají pro uchazeče – najdete je 
na str. 14. 

ČZU - FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ viz str. 18 Praha 224 383 743 www.fld.czu.cz

ČZU - TECHNICKÁ FAKULTA viz str. 20 Praha 224 384 216 www.tf.czu.cz

ČVUT - MASARYKKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ viz str. 21 Praha 224 353 164 www.muvs.cvut.cz

VŠE - FAKULTA MANAGEMENTU viz str. 21 Jindřichův Hradec 384 417 200 www.fm.vse.cz

MU - FAKULTA INFORMATIKY viz str. 25 Brno 549 491 818  www.fi.muni.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH viz str. 34

České Budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz

Politologie

Žurnalistika
Německá a  středoevropská studia

Ekonomie a finance 

 Marketingová komunikace 
a public relations  

Mediální 
 studia

So
cio

lo
gi

e

Soudobé dějiny

Teritoriální studia

Česko-německá 
studia

    Sociologie
    a sociální 

politika

Politologie
a mezinárodní
vztahy

Mezinárodní vztahy

Sociologie
a sociální antropologie

Středoevropská 
komparativní studia

Bezpečnostní studia

Mezinárodní 
teritoriální
studia

Politologie
a veřejná 

politika

Veřejná 
a sociální 

politika

Přihlášky do 31. března 2018
www.fsv.cuni.cz
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 , 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská 
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 
infoprihlasky@fld.czu.cz
www.fld.czu.cz, www.facebook.com/fld.czu.cz, elektronická přihláška: is.czu.cz/prihlaska

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nabízí studium  
v bakalářských a navazujících magisterských oborech:

BAKALÁŘSKÉ OBORY TŘÍLETÉ (Bc.):
Lesnictví (p+k)
Dřevařství (p+k)
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k)
Provoz a řízení myslivosti (p+k)
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (p)
Konzervace přírodnin a taxidermie (p)
Forestry - vyučovaný v angličtině (p)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY DVOULETÉ (Ing.):
Lesní inženýrství (p, k)
Dřevařské inženýrství (p, k)
Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
p – prezenční studium, k – kombinované studium

V rámci studia lze 2 až 12 měsíců studovat na zahraničních univerzitách nebo se zúčastnit krátkodobých zahraničních stáží (Španělsko, Velká Británie, 
Švédsko, Německo, Kanada, Polsko, Rusko, Rakousko a mnohé další země).
Přihlášky přijímáme od 24. listopadu 2017 do 31. března 2018 prostřednictvím elektronického formuláře na http://is.czu.cz/prihlaska.

Dny otevřených dveří: 24. 11. 2017, 19. –20. 1. 2018, 23. 3. 2018
Do vybraných bakalářských a magisterských oborů přijímáme bez zkoušek. Podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny na www.fld.czu.cz.
Termín přijímacích zkoušek: 11. – 15. 6. 2018

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

 

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 224 383 765, 224 383 752, 224 384 883
berankovar@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz, https://www.youtube.com/user/FZPvPraze,  
facebook @fzp.czu.cz, twitter @FesCuls

NABÍZÍ PRO ROK 2018/2019 STUDIUM V OBORECH:
(P=prezenční forma, K=kombinovaná forma studia): 

BAKALÁŘSKÉ OBORY 

■ Aplikovaná ekologie (P, K) 
■ Vodní hospodářství (P) 
■ Územní plánování (P) 
■  Územní technická a správní služba (P, K –  

kombinované studium v Praze a konzultačních střediscích Litvínov, 
Karlovy Vary a Březnice)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY V ČJ: 
■ Aplikovaná ekologie (P)
■ Environmentální modelování (P)
■ Krajinné a pozemkové úpravy (P) 
■ Krajinné inženýrství (P)
■ Voda v krajině (P)
■ Ochrana přírody (P, K)
■ Regionální a environmentální správa (P, K)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY V AJ: 
■ Environmental Modelling ■ Nature Conservation, 
■ Landscape Planning ■ Environmental Geosciences

Přihlášky: od 24. 11. 2017 do 31. 3. 2018  
pouze elektronicky na adrese: http://is.czu.cz/prihlaska 

Dny otevřených dveří: 24. 11. 2017, 19. – 20. 1. 2018,  
23. 3. 2018 

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

KPM32_VVS.indd   18 28.08.17   23:02
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Připravte se k přijímacím 
zkouškám v kurzu
TERMÍNY: víkend (sobota, 9:30 – 14:30) nebo všední den (středa, 17:00 – 20:10)
MÍSTO KONÁNÍ: Praha, Brno, Ostrava (* - jen Praha)
VIP BALÍČKY:  obsahují i učebnice a bonusy, u kurzů s 96 hodinami výuky  

garance vrácení peněz v případě nepřijetí na VŠ 

NULTÉ ROČNÍKY  
– CELOROČNÍ KURZ
Zahájení: podzim 2017 
Ukončení: jaro 2018

■ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
■ PSYCHOLOGIE
■ PRÁVO
■ ŽURNALISTIKA*
■ POLITOLOGIE*
■ SPOLEČENSKÉ VĚDY*

KRATŠÍ KURZY A BLOKY KURZŮ
Zahájení: sledujte na www.kampomaturite.cz

■ POLICEJNÍ AKADEMIE*
■  MATEMATIKA K MATURITĚ  

A PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ
■ FYZIKA
■ CHEMIE
■ BIOLOGIE
■ TSP + OSP

Zvyšte 3x svou šanci na úspěch  
u přijímaček a hlaste se na 
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FAPPZ, ČZU v Praze 
Kamýcká 129 
165 21 Praha 6 – Suchdol

El. přihl.: ANO 

www.af.czu.cz

http://prijimacky.czu.cz/

Nabízí BAKALÁŘSKÉ STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů:
PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ: Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské  
úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ Chov 
koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty  
■ Rybářství a akvaristika ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině.
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ: Chovatelství  ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné  
zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny 
■ Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of Natural Resources  
■ Agriculture and Food.
Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízíme 
možnost navazujícího magisterského, případně doktorské-
ho studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou 
kombinovanou.
Dny otevřených dveří: 24. 11. 2017, 19. 1. – 20. 1. 2018,  
23. 3. 2018
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2018
Přijímací zkouška  pro Bc.: 12. – 15. 6. 2018 

pro NMgr.: 7., 8. a 11. 6. 2018

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

 

Kamýcká 129  
165 21 Praha 6 – Suchdol

Telefon:  224 384 216 
 224 383 218

El. přihl.: ANO 

jiroutkoval@tf.czu.cz

www.tf.czu.cz

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium 
v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské  
a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto  
studijních oborech:
■ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
■ SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
■ TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ
■ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
■ OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU
■ INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V APK
■ INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY
■  TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

(VYUČOVANÝ V AJ)
■ AGRICULTURAL ENGINEERING (VYUČOVANÝ V AJ)

Dny otevřených dveří: 24. 11. 2017, 19.–20. 1. 2018 a 23. 3. 2018. 
Elektronickou přihlášku ke studiu je třeba podat do 31. března 2018 na http://prijimacky.czu.cz
Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz v záložce Uchazeči o studium.

Technická fakulta ČZU v Praze

  

Thákurova 9 
160 00 Praha 6 Dejvice

Telefon:  224 359 827 

studium@fit.cvut.cz

www.fit.cvut.cz

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU INFORMATIKA  
Délka studia 3 roky, titul Bc.
1. ročník společný bez zaměření
■ Bezpečnost a informační technologie KS
■ Informační systémy a management
■ Počítačové inženýrství
■ Teoretická informatika
■  Webové a softwarové inženýrství 

  zaměření Počítačová grafika 
  zaměření Softwarové inženýrství KS 
  zaměření Webové inženýrství

■ Znalostní inženýrství
KS - Tyto obory lze studovat také v kombinovaném studiu.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU INFORMATIKA  
Délka studia 2 roky, titul Ing.
■ Počítačová bezpečnost
■ Počítačové systémy a sítě 
■ Návrh a programování vestavných systémů
■  Systémové programování 

  zaměření Systémové programování 
  zaměření Teoretická informatika

■  Webové a softwarové inženýrství 
  zaměření Informační systémy a management 
  zaměření Softwarové inženýrství 
  zaměření Webové inženýrství

■ Znalostní inženýrství

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

FIT nabízí kvalitní základy ze všech oblastí informatiky a zároveň profilaci jednotlivými obory 
i volitelnými předměty. Studentům je umožněna praxe už v průběhu studia díky spolupráci s ICT 
firmami. FIT tak dokáže nejlépe ze všech českých IT fakult připravit studenty na požadavky trhu 
práce (všichni absolventi nacházejí atraktivní zaměstnání v oboru). 
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Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 Dejvice
Telefon: 224 353 164
info@muvs.cvut.cz 
www.muvs.cvut.cz

KVALITNÍHO MANAŽERA ROBOT NENAHRADÍ,  
NEBOŤ KREATIVNÍ NIKDY NEBUDE
Úspěšné řízení firem vyžaduje nejen rutinní znalosti a dovednosti, ale také – a především 
– dobré nápady a schopnost rozeznat a dokonale využívat perspektivní inovace. To velmi 
dobře vědí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, známějšímu jako „MÚVS“ 
nebo „Masarykáč“. 

V bakalářském studiu lze na MÚVS ČVUT v Praze studovat především obor ŘÍZENÍ  
A EKONOMIKA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU. V jeho rámci se ke konci studia můžete 
specializovat na marketing, personalistiku či podporu firemních procesů. V každém případě 
však získáte vynikající jazykovou průpravu na specializovaném pracovišti JASPEX. Kdo 
úspěšně absolvuje bakalářský studijní program, je schopen pokračovat ve studiu v anglič-
tině. Bakalářské práce vznikají téměř bez výjimky v konkrétních firmách a v nejužším sepětí 
s praxí. To absolventům otevírá dveře k uplatnění, i když již nechtějí dále studovat.

Navazující magisterské studium oboru PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ V PODNIKU 
na MÚVS ČVUT v Praze je jedním z nejperspektivnějších studijních oborů v ekonomické 
sféře obecně. Výuka jeho čtyř specializací (projektový management, procesní management, 
finanční management a regionální studia) už probíhá přímo v angličtině. Je to ideální 
průprava pro ty, kdo chtějí nalézt uplatnění nejen v České republice, ale také v rychle se 
rozvíjejících firmách kdekoliv na světě. Studenti zde plně využívají možností programu 
Erasmus a nemají nouzi o perfektní uplatnění v oboru.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
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* Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK 

na zajištění tohoto oboru spolupracuje. Podrobné informace včetně termínů podání přihlášek naleznete 

na webu příslušné fakulty. V ostatních případech se zájemci o studium přihlašují přímo na MFF UK. 

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2018
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2018 
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Akademika Heyrovského 1203/8  
500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 111 

prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

www.faf.cuni.cz

ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA 
Pro zájemce o práci v klinických laboratořích
■ Zdravotní laborant - tříleté bakalářské studium (Bc.)

■  Odborný pracovník v laboratorních metodách  
- navazující dvouleté magisterské studium (Mgr.)

Zdravotnický bioanalytik se věnuje zpracování a analýze  
biologického materiálu v laboratořích. Výsledky vyšetření  
a odborné vyhodnocení pomáhají v diagnostice, léčbě  
i prevenci pacientů.

Uplatnění v biochemických, analytických, hematologických,  
mikrobiologických, imunologických a histologických  
laboratořích.

Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním  
řízení (RNDr.) nebo postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).

Den otevřených dveří: 13. 12. 2017.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Akademika Heyrovského 1203/8  
500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 111  
prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz, www.faf.cuni.cz

STUDIUM FARMACIE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ  
Odborné studium v důležité oblasti zdravotnictví

STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE - pětileté magisterské studium (Mgr.)

Farmaceut není „jen“ lékárník. Je to odborník s jedinečnou znalostí o léčivech,  
o jejich vývoji, výrobě, kontrole a odborném výdeji. Má tak nezastupitelnou roli  
v systému zdravotní péče.

V magisterském pětiletém studijním programu Farmacie nabízíme od akademického roku  
2016/2017 možnost specializace v pěti farmaceutických oblastech: Farmaceutická analýza;  
Farmaceutická chemie; Klinická farmacie; Léčiva přírodního původu; Průmyslová farmacie.

UPLATNĚNÍ V ČR I ZAHRANIČÍ  
Studium na Farmaceutické fakultě UK plně odpovídá požadavkům Evropské komise  
a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU.

Absolvent má rovněž možnost pokračovat v rigorózním řízení (PharmDr.) nebo  
postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.).

Farmaceutická fakulta UK je špičkové vědecko-pedagogické pracoviště v rámci  
Univerzity Karlovy i mimo ni. Výsledky vědecké práce, zkušenosti a kvalita našich  
vědců-pedagogů jsou zárukou toho, že se našim studentům dostává nejlepšího  
vzdělání ve všech vyučovaných disciplínách.

Univerzitní město Hradec Králové nabízí nadstandardní zázemí pro vysokoškolské  
studium, příznivou polohu a bohatý kulturní, sportovní i studentský život.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ  
V rámci programu ERASMUS+ má fakulta uzavřeny smlouvy s více než 30 partnerskými  
fakultami. Do zemí Evropské unie vyjíždí každoročně na několikaměsíční studijní pobyty  
několik desítek studentů.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

■ Lékárenství
■ Klinická farmacie
■ Výzkum a vývoj léčiv

■ Farmaceutický průmysl
■ Zdravotnické školství
■  Léková informační centra

■  Vědecko-výzkumná kariéra  
na půdě univerzity, ve  
výzkumných ústavech  
a zahraničních institucích

Den otevřených dveří: 13. 12. 2017.

KPM32_VVS.indd   22 28.08.17   23:02



23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

Fyzika
Bakalářské obory (Bc.)

Aplikovaná fyzika

Obecná fyzika

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika

Biofyzika a chemická fyzika

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů

Fyzika povrchů a ionizovaných 

prostředí

Geofyzika

Jaderná a subjaderná fyzika

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice

Meteorologie a klimatologie

Optika a optoelektronika

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské obory (Bc.)

Obecná informatika

Programování a softwarové systémy

Softwarové a datové inženýrství

Bioinformatika (na PřF UK)*

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Diskrétní modely a algoritmy

Matematická lingvistika

Počítačová grafi ka a vývoj 

počítačových her

Softwarové a datové inženýrství

Softwarové systémy

Teoretická informatika

Umělá inteligence 

Bioinformatika (na PřF UK)*

Matematika
Bakalářské obory (Bc.)

Finanční matematika

Matematika pro informační 

technologie

Obecná matematika

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika

Matematická analýza

Matematika pro informační 

technologie

Matematické modelování ve fyzice 

a technice

Matematické struktury

Numerická a výpočtová matematika

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské obory (Bc.)

Fyzika — Matematika

Matematika — Deskriptivní geometrie

Matematika — Informatika

Matematika — Biologie (na PřF UK)*

Matematika — Geografi e (na PřF UK)*

Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova 

a sport (na FTVS UK)*

Matematika v kombinaci s jedním 

z oborů na FF UK

 Anglistika — amerikanistika

 Český jazyk a literatura

 Filozofi e

 Francouzská fi lologie

 Hispanistika

 Latinský jazyk a literatura 

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské obory (Mgr.)

Fyzika — Matematika

Fyzika — Biologie (na PřF UK)*

Fyzika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Deskriptivní geometrie

Matematika — Informatika

Matematika — Biologie (na PřF UK)*

Matematika — Geografi e (na PřF UK)*

Matematika — Chemie (na PřF UK)*

Matematika — Tělesná výchova 

(na FTVS)*

Matematika v kombinaci s jedním 

z oborů na FF UK

 Anglický jazyk

 Anglofonní literatury a kultury

 Filozofi e

 Francouzská fi lologie

 Hispanistika

 Německý jazyk a literatura

 Učitelství českého jazyka a literatury 

pro střední školy

* Ke studiu v oborech označených hvězdičkou se zájemci o studium přihlašují na fakultě, s níž MFF UK 

na zajištění tohoto oboru spolupracuje. Podrobné informace včetně termínů podání přihlášek naleznete 

na webu příslušné fakulty. V ostatních případech se zájemci o studium přihlašují přímo na MFF UK. 

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2018
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2018 
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Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*Matematika — Chemie (na PřF UK)*
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Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 818  
studijni@fi.muni.cz
www.fi.muni.cz, Facebook, Instagram, Twitter: #fimuni
Elektronická přihláška: ANO

Fakulta informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních 
programech v mnoha oborech:
Bakalářský studijní program Informatika
■ Matematická informatika
■ Paralelní a distribuované systémy  
■ Počítačová grafika a zpracování obrazu
■ Počítačové sítě a komunikace
■ Počítačové systémy a zpracování dat
■ Programovatelné technické struktury
■ Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika
■ Aplikovaná informatika
■ Bioinformatika
■ Informatika ve veřejné správě
■ Sociální informatika

Bakalářský studijní program Informatika  
a druhý obor
■ Informatika a druhý obor

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese is.muni.cz/prihlaska nejpozději do 28. 2. 2018.
Dny otevřených dveří:  2. 11. 2017, 18. 12. 2017 a 16. 2. 2018. Podrobnosti na www.fi.muni.cz/admission/dod.

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

  
 

Univerzitní kampus 
Kamenice 753/5 
625 00 BRNO
Telefon:  549 49 1111 

549 49 1305
studijni@med.muni.cz 
www.med.muni.cz

LÉKAŘSKÁ FAKULTA NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 OBORY
MAGISTERSKÉ 
■ Všeobecné lékařství (MUDr.) a Zubní lékařství (MDDr.)

BAKALÁŘSKÉ 

■ Fyzioterapie ■ Dentální hygiena ■ Optika a optometrie ■ Ortoptika ■ Nutriční 
terapeut ■ Radiologický asistent ■ Zdravotní laborant ■ Zdravotnický záchranář  
■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka

Podání elektronické přihlášky od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 1. 2018 a 17. 1. 2018

Více informací o přijímacím řízení najdete na http://med.muni.cz/uchazeci/   
anebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

VYBERTE SI ŠKOLU PODLE MÍSTA, ZAMĚŘENÍ.  
VYHLEDEJTE SI NÁPLNĚ OBORŮ, ZJISTĚTE TERMÍNY  
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A POROVNEJTE, CO JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ.

■ Kalendář akcí – přehledné termíny přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří
■ Tisíce bakalářských a 5letých magisterských oborů s podrobným popisem
■ Podrobné vyhledávání škol a oborů
■ Šance na přijetí, srovnání školného, nezaměstnanost absolventů
■ Hledejte na www.VysokeSkoly.com nebo si stáhněte zdarma aplikaci Adresář škol
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Milujeme vědění. 
To je naše filozofie!

www.phil.muni.cz

#followmasaryk
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Studijní oddělení ICV MENDELU
Zemědělská 5
613 00  Brno
Telefon: 545 135 208

iva.urbankova@mendelu.cz  
www.icv.mendelu.cz 

Elektronická přihláška: ANO

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na 
výuku vybraných bakalářských stud. programů a navazujícího magisterského stud. programu v oblasti 
pedagogických a technicko-ekonomických disciplín. V rámci dalšího vzdělávání organizujeme pro 
studenty i veřejnost odborné, jazykové a zájmové kurzy a semináře. Studentům jsou zdarma k dispozici 
profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Díky od-
borné a pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme studentům kvalitní a zajímavé 
studium a dobré uplatnění v praxi. 

Proč studovat na ICV MENDELU
■ Odborné praxe během studia ve školách a firmách ■ Podpora nadaných studentů 
■ Kvalifikovaný, vstřícný a sehraný tým pedagogů ■ Prezenční i kombinovaná forma studia  
■ Možnost zahraničních studijních pobytů a stáží

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
■ Učitelství odborných předmětů
■ Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
■ Technické znalectví a pojišťovnictví

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
■ Technické znalectví a expertní inženýrství

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 23. 2. 2018
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 15. 4. 2018

  
 

Zemědělská 3 
613 00 Brno

Telefon: 545 134 006

studpri@mendelu.cz. 

www.ldf.mendelu.cz

…..proč právě LDF?
■ Uplatnitelnost – studujte pro praxi ■ ŠLP Křtiny 10 000 ha vlastního lesa ■ Studentský časopis 
LEF – možnost sebeprezentace ■ Spolek posluchačů LDF – kvalitně strávený volný čas ■ Trubači 
LDF – největší a nejlepší hudební těleso v ČR ■ Tvůrčí činnost – vlastní dílny ■ Rozvinutá mezinárodní 
spolupráce – více než 70 univerzit na celém světě ■ Získání praktických zkušeností v rozvojovém 
světě – off shore campy v Jemenu, Nikaragui, Zambii
Lesnická a dřevařská fakulta patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní 
činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování  
a využití dřeva, nábytkářství a designu nábytku. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, 
jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

NEZAPOMEŇ se nikde a rychle si podej přihlášku http://is.mendelu.cz/prihlaska/....
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
STUDIJNÍ PROGRAM OBOR
Dřevařství Dřevařství
Krajinářství Krajinářství
Lesnictví Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 Lesnictví
Arboristika Arboristika
Nábytek Tvorba a výroba nábytku
Design nábytku Design nábytku
Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 1. 12. 2017 a 2. 2. 2018
Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2018 
Přijímací zkoušky: 25. 5. – 7. 6. 2018
Elektronická přihláška: ANO

  
 

Studijní oddělení ZF MENDELU
Valtická 337 
691 44 Lednice
Telefon: 519 367 225 
info@zf.mendelu.cz
www.zf.mendelu.cz 

https://www.facebook.com/zahradnicka.
fakulta.MENDELU/

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu 
a vzdělávání v České republice. Uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů a na 
všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. Svým studentům nabízí moderní posluchárny, labo-
ratoře, skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se odehrává v inspirujícím prostředí unikátní 
komponované krajiny Lednicko-valtického areálu.
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Bc.):
■ Zahradnictví (3PK) ■  Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) 
■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) ■ Floristická tvorba (3P) 
■ Správa zeleně (3K)

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA (NMgr.):
■ Zahradnictví (2PK) ■ Řízení zahradnických technologií (2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P)  
■ Management zahradních a krajinářských úprav (2P)  
■ International Master of Horticulture Science (2PEng) 

Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK – 3 roky studia v Prezenční i Kombinované 
formě. Eng – výuka v angličtině (Joint Degree – Nitra, Krakow, Lednice).

Dny otevřených dveří: 24. ledna a 21. února 2018,   
vždy v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, Lednice. 
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2018 (Bc.)  
a do 22. května 2018 (NMgr.).

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Milujeme vědění. 
To je naše filozofie!

www.phil.muni.cz

#followmasaryk
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Přijď na Den 
otevřených dveří 

15. 9. 2017!

www.fsps.muni.cz

Vyber si z oborů:  
Animátor 
sportovních aktivit                     
Fyzioterapie
Management sportu
Regenerace a výživa 
ve sportu
Speciální edukace 
bezpečnostních složek
Tělesná výchova a sport

 
  

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

Telefon: 541 562 796  
fvhe@vfu.cz 
http://fvhe.vfu.cz 

■  Chcete studovat s perspektivou? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, 
bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem 
o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Rádi se bavíte a sportujete? 

■  Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách 
a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. 

STUDIUM PROGRAMU VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE: 

■  MAGISTERSKÝ: Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVDr.) 
■  BAKALÁŘSKÝ:  Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.) 

 Ochrana zvířat a welfare - 3 roky (Bc.)
 Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
 v gastronomii - 3 roky (Bc.)

■  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ: Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.) 
 Ochrana zvířat a welfare - 2 roky (Mgr.)

■  DOKTORSKÝ:  Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.D.) 
 i v kombinované formě 

Přijďte se podívat:  Den otevřených dveří 2. 2. 2018
Přijímací řízení:  http://fvhe.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 

Dny otevřených dveří  ■  Termíny přihlášek
Všechny informace o oborech a termínech 
najdete na www.VysokeSkoly.com
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Studuj ekonomiku, management, správu nebo informatiku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních 
programech na Fakultě ekonomicko-správní. Studium probíhá v prezenční i kombinované formě studia.

VYBER SI Z OBORŮ
■ VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
■ MANAGEMENT PODNIKU
■ MANAGEMENT OCHRANY PODNIKU A SPOLEČNOSTI
■ EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU
■ INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
■ REGIONÁLNÍ A INFORMAČNÍ MANAGEMENT
■ INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
■ MANAGEMENT FINANČNÍCH RIZIK
■ EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU
■ REGIONÁLNÍ ROZVOJ
■ POJISTNÉ INŽENÝRSTVÍ
■ REGIONAL DEVELOPMENT AND GOVERNANCE

Užij si moderní, ucelený kampus s řadou možností absolutního sportovního vyžití.  
Studuj se stipendiem. Vyjeď v rámci studia na zahraniční stáž. Poznej město perníku a sportu.

Do bakalářského studia přijímáme bez přijímacích zkoušek. 
Přihlášky k bakalářskému studiu do 30. 3. 2018
Dny otevřených dveří: 17. 1. 2018 a 10. 2. 2018

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice
El. přihláška: ANO, http://eprihlaska.upce.cz
Telefon: 466 036 454
ipc.fes@upce.cz, www.feska.cz, facebook.com/ fes.upce
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Chceš studovat 
VYSOKOU ŠKOLU?

Nabízíme ti mnoho
aktraktivních oborů...

Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné

OPéeFka je ta správná volba.

Nabídka oborů: 

Bankovnictví | Sociální management | Podniková 

ekonomika a management | Veřejná ekonomika 

a správa | Podnikání | Marketing a obchod | 

Finance podniku | Ekonomika cestovního ruchu | 

Účetnictví a daně | Manažerská informatika

Management hotelnictví 
Management hotelnictví | Internet v podnikání

studujvkarvine.cz

Den

otevřených

dveří

23.1.2018

VÝTVARNÁ UMĚNÍ

•	 Volná	grafika
•	Knižní	a	obalový	design
•	 Text	Forma	Funkce	(grafický	design)
•	 	Digitální	grafika	ve	virtuálním	
prostředí	–	počítačové	hry	
(studium	double	degree)

•	 Intermediální	tvorba
•	 Video,	multimédia,	performance

•	Kresba
•	 Fotografie

•	Malba	I
•	Malba	II

•	 Sochařství

Informace o přijímacím řízení naleznete na www.osu.cz
Přihlášky zasílejte do 28. 2. 2018
Poplatek za přihlášku 100 Kč

Fakulta umění 
Ostravská univerzita 
Podlahova 3

FAKULTAUMENI.CZ 
FU.OSU.CZ

OSTRAVSKÉ 
UNIVERZITY

FAKULTA 
UMĚNÍ

HUDEBNÍ UMĚNÍ

•	 Fagot
•	 Flétna
•	Hoboj
•	Klarinet
•	 Lesní	roh
•	Pozoun
•	Saxofon
•	 Trubka
•	Housle
•	Kontrabas
•	 Viola
•	 Violoncello
•	Cembalo
•	Klavír
•	 Zpěv

Studujte u nás!

2018 2019

www.studiumrybarstvi.cz

FROV JU je jedním z nejkomplexnějších pracovišť v Evropě 
s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, 
zaměřeným na oblast rybářství a ochranu vod.

Bakalářský studijní obor:
Rybářství 3/p/k
Ochrana vod 3/p

Navazující magisterský studijní obor:
Rybářství a ochrana vod 2/p/k
Fishery and Protection of Waters 2/p/k

Doktorský studijní obor:
Rybářství 4/p/k
Fishery 4/p/k

číslice = počet let studia / p = prezenční
p/k = prezenční/kombinovaný

15_06_130x90_uni.indd   1 24.06.15   15:07

KPM32_VVS.indd   31 28.08.17   23:03



32 veřejné vysoké školy

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

17. 1. 2018

 , 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 123
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Den otevřených dveří: 25. 1. 2018, 27. 1. 2018. Termín podání přihlášky: 28. 2. 2018.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY: 
PREZENČNÍ STUDIUM  ■ Středoevropská studia ■ Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika  

■ Sociální patologie a prevence

KOMBINOVANÉ STUDIUM  ■ Všeobecná sestra ■ Veřejná správa a sociální politika  
■ Sociální patologie a prevence ■ Edukační péče o seniory 

PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
PREZENČNÍ STUDIUM  ■ Středoevropská studia ■ Veřejná správa a sociální politika  

■ Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
KOMBINOVANÉ STUDIUM ■ Veřejná správa a sociální politika  
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.

DOKTORSKÉ STUDIUM:
PREZENČNÍ STUDIUM  ■ Moderní dějiny střední Evropy
KOMBINOVANÉ STUDIUM  ■ Moderní dějiny střední Evropy
PODMÍNKY PŘIJETÍ: Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fvp.slu.cz.
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Telefon:  576 032 024
576 032 025
576 038 008

studium@fhs.utb.cz

www.utb.cz/fhs

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

NABÍZÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019:
BAKALÁŘSKÉ OBORY
■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi
■ Německý jazyk pro manažerskou praxi
■ English for Business Administration
■ Sociální pedagogika
■  Andragogika v profi laci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
■ Učitelství pro mateřské školy
■ Všeobecná sestra
■ Porodní asistentka
■ Zdravotně sociální pracovník
MAGISTERSKÝ OBOR
■ Učitelství pro 1. stupeň základní školy
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
■ Sociální pedagogika
■ Pedagogika předškolního věku
DOKTORSKÝ OBOR
■ Pedagogika

Den otevřených dveří: 8. 12. 2017, 9. 2. 2018
Elektronické přihlášky: do března 2018

 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Telefon: 389 032 191
info@jcu.cz
www.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích     

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá vysoká škola univer-
zitního typu, která byla založena v roce 1991. S nabídkou studia ve více 
než 200 bakalářských, magisterských a doktorských oborech a s 11 000 
studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách.

■ Ekonomická fakulta
■ Filozofi cká fakulta
■ Pedagogická fakulta
■ Přírodovědecká fakulta
■ Fakulta rybářství a ochrany vod
■ Teologická fakulta
■ Zdravotně sociální fakulta
■ Zemědělská fakulta

Den otevřených dveří: 12. 1. 2018

       

17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
Telefon:  597 321 221 

(4122, 3107) 
vladimira.siroka@vsb.cz
www.fs.vsb.cz, 
www.poslednistrojar.cz,
www.facebook.com/fsostrava, 
www.youtube.com/fsostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

STUDUJTE STROJNÍ OBORY NA NAŠÍ FAKULTĚ!
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „STROJÍRENSTVÍ”
Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, robotiku či automatiza-
ci, nebo se profi lovat v oblasti energetických zařízení, hydrauliky, pneumatiky a dopravních technologií.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „TECHNOLOGIE LETECKÉ DOPRAVY”
Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných 
pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM „ENERGETIKA”
Připraví odborníky pro pozice provozních, řídicích či 
kontrolních pracovníků v elektrárnách a teplárnách, 
v útvarech energetiky a tvorby a ochrany životního 
prostředí a také v útvarech státní správy. Je nabízen 
pouze v kombinované formě studia. 

Ve studiu můžete pokračovat v NAVAZUJÍCÍM 
DVOULETÉM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 
„STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ”.

Přidejte se k těm, kteří studují s perspektivou uplatnění v praxi. 
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•  Bezplatné studium

•  Moderní přístup

•  Snadno dostupné zahraniční 
pobyty

•  Spravedlivé a transparentní 
hodnocení

•  Zaměření na prakticky 
uplatnitelné znalosti

•  Skvělý kolektiv a mnoho akcí, 
které pořádají sami studenti

Studuj obory, se kterými se v praxi
neztratíš! Více na www.VSTECB.cz
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•  Bezplatné studium

•  Moderní přístup

•  Snadno dostupné zahraniční 
pobyty

•  Spravedlivé a transparentní 
hodnocení

•  Zaměření na prakticky 
uplatnitelné znalosti

•  Skvělý kolektiv a mnoho akcí, 
které pořádají sami studenti

Studuj obory, se kterými se v praxi
neztratíš! Více na www.VSTECB.cz
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České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 283 303
martin.svec@ujep.cz
www.sci.ujep.cz, www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP

Studuj PřF v Ústí! 
Zabýváme se jak tradičními přírodovědnými obory, tak moderními – např. nanotechnologiemi či toxikologií. 
Provedeme tě teorií a ukážeme praxi. 
Pomůžeme ti zapojit se do mezinárodních vědeckých projektů. 
Nabídneme motivační, prospěchové a sociální stipendium. 
Vládne u nás pohoda a přátelské, kolegiální vztahy. 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
V ČEŠTINĚ ■ Aplikované nanotechnologie ■ Aplikované počítačové modelování ■ Biologie ■ Fyzika  
■ Geografie ■ Geografie střední Evropy ■ Informační systémy ■ Matematika a její použití v přírodních vědách  
■ Toxikologie a analýza škodlivin ■ Příprava na učitelství

V ANGLIČTINĚ ■ Applied Computer Modelling  
■ Applied Nanotechnology ■ Physics

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA (V ČEŠTINĚ)
■ Aplikované počítačové modelování ■ Biologie
■ Fyzika ■ Informační systémy ■ Příprava na učitelství

Den otevřených dveří: 25. 1. 2018
Podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018
Přijímací řízení: 18.–22. 6. 2018

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
,

Králova výšina 3132/7, 400 96  Ústí nad Labem
Telefon:   475 284 111 
dana.matkovicova@ujep.cz
studujfzp.ujep.cz, www.facebook.com/FZP.UJEP

POMÁHEJ. BÁDEJ. OCHRAŇUJ. 
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
■ Ochrana životního prostředí (Bc., 3 roky)

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
■ Odpadové hospodářství (Ing., 2 roky)
■ Revitalizace krajiny (Ing., 2 roky)
■ Analytická chemie ŽP a toxikologie (Ing., 2 roky)

OBORY DOKTORSKÉHO STUDIA 
■ Environmentální analytická chemie (Ph.D.)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25. 1. 2018
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 31. 3. 2018

Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.studujFZP.ujep.cz

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Kam po  
maturitě: 
na soukromou 
vysokou školu
V září ještě většina soukromých vysokých 
škol přijímá přihlášky pro akademický rok 
2017/2018. Můžete využít příležitosti a zajít se 
podívat na některý ze dnů otevřených dveří, 
jejichž přehled uvádíme na str. 14.

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA viz 2. obálka Praha 274 815 044 www.mup.cz

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE viz str. 44 Praha 224 221 261 www.unyp.cz

VŠMVV viz str. 37 Praha 251 171 930 www.studiumdiplomacie.eu

   
   

 

U Santošky 17 
Praha 5, 150 00
 
Telefon: 251 171 930
 
www.studiumdiplomacie.eu

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je prestižní soukromou vysokou školou  
s patnáctiletou tradicí, která se zaměřuje především na výuku Diplomacie a Public Relations.

Ve specializaci zaměřené na přípravu diplomatů a členů zahraničních zastoupení se naši  
absolventi dostávají do mnoha měst a zemí a poznávají cizí kultury a tradice. K tomu jim pomáhá 
studium jazyků, diplomatických protokolů a kulturních specifik.

Public Relations je velmi zajímavý a tvůrčí obor, jehož absolventi jsou díky prudkému rozvoji  
digitálních médií sociálních sítí velmi žádaní. Naučí se jak zaujmout, aktivně rozvíjet schopnost  
komunikovat uvnitř i vně organizací, dlouhodobě udržovat vztahy s veřejností i mediální sférou.

Přihlášky je možné podávat do 15. října 2017
Dny otevřených dveří:  Pro zájemce nabízíme individuální prohlídky.
Více na www.studiumdiplomacie.eu nebo na tel. +420 251 171 951

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

BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní vztahy a diplomacie
■ Veřejná správa a Public Relations

MAGISTERSKÝ STUPEŇ STUDIA
■ Mezinárodní a diplomatická studia
■ Evropská studia a veřejná správa
■  Politologie a politický marketing

Staňte se i Vy
lektorem angličtiny 
nebo češtiny pro cizince

Hlaste se on-line  
na rok 2017/2018!

Bakalářské studium 
s pedagogickým zaměřením 
v perspektivních oborech 

Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

Termíny přijímacích zkoušek 
a dnů otevřených dveří na:

Prezenční a kombinovaná forma

www.akcentcollege.cz

KPM32_SVS.indd   37 28.08.17   22:51



38 soukromé vysoké školy

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz
Metropolitní univerzita Praha

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   1 18.12.12   9:54

Bc.   |   Mgr.   |   Ing.   |   PhDr.   |   Ph.D. www.mup.cz

9091_MUP_Kampan_absolventi-inz-200x17-v2.indd   2 18.12.12   9:54

Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 222 101 020 , Fax: 222 718 813
admissions@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz

Prague College

Prague College, britská vysoká škola v centru Prahy, nabízí studentům bakalářské a magisterské 
programy v rámci fakult School of Business, School of Art & Design a School of Media & IT.   

Tyto mezinárodně uznávané britské tituly jsou udělovány ve spolupráci s britskou Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii 
univerzitou roku (Times Higher Education).
PROČ STUDOVAT U NÁS? 
■ kvalitní výuka pouze v anglickém jazyce ■ praktické studium, práce na reálných projektech ■ profesionální a zkušení lektoři  
■ mezinárodní studijní prostředí ■ zajímaví hostující přednášející ■ moderní učebny vybavené kvalitní technikou  
■ délka studia přizpůsobitelná vašim potřebám (denní a kombinovaná forma) ■ přátelská a osobní atmosféra
PŘÍPRAVNÉ PROGRAMY
Pro plynulý začátek studia v angličtině poskytuje Prague College  tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení znalostí 
(Foundation Diploma / Professional Diploma). ■ Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky pro účetní - ACCA 
BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY 
Tříletý univerzitní program se skládá z dvouletého studia HND (Higher National Diploma) a navazujícího ročního bakalářského programu, 
který je zakončen udělením britského titulu BA či BSc. Velký důraz se klade na osvojení praktických znalostí, které může student ihned 
uplatnit v rámci své profesní kariéry. Některé z těchto programů lze také studovat v kombinované formě. 
(Nabízené programy: BA (Hons) International Business Management,  
BA (Hons) Business Finance & Accounting, BA (Hons) Graphic Design, BA (Hons) Fine Art 
Experimental Media, BA (Hons) Communications and Media Studies, BSc (Hons) Computing) 
MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc či MA. Studium poskytuje 
širokou škálu potřebných teoretických a praktických zkušeností a zároveň strukturované mana-
žerské vzdělání, které přispívá ke zvýšení hodnoty na trhu práce.  
(Nabízené programy: MSc International Management, MSc Computing, MA Future Design,  
MA Fine Art) 
Dny otevřených dveří: Každý den jsme tu pro Vás, proto nás neváhejte kdykoli kontaktovat!

Art directOr3d AniMÁtOr

nOvinÁřKA

diGitAl
creAtive

AccOunt
MAnAGer

GrAFicKý
desiGnÉr

prOduKČní

KreAtivní
ředitel

prOJeKtOvÁ
MAnAžerKA

MArKetinGOvý
MAnAžer

reKlAMní
FOtOGrAF

WeB desiGnÉr

dny Otevřených dveří

9. 1., 30. 1., 27. 2., 3. 4., 22. 5., 4. 9. 2018

JednA šKOlA,
desítKy uplAtnění
v KreAtivníM průMyslu

· On-line marketing
· Kreativní marketing
· Management v kreativním průmyslu
· Kreativní psaní
· Animace a vizuální efekty
· Grafický a mediální design
· Fotografie a audiovize

www.vskk.cz

Inzerce_185x 130_Kam po maturite_tisk:vskk 18.7.2017  10:31  Stránka 1
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Slovačíkova 400/1 
197 00  Praha 9 – Kbely

Tel.:  281 932 013 
731 411 370

 
infovs@palestra.cz
www.palestra.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM:
■ Wellness specialista

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
■  Výživové poradenství  a sportovní diagnostika
■ Sportovní a kondiční specialista
■ Sportovní a volnočasový pedagog
■  Sportovní a kondiční specialista  

s možností specializace „Wellness“
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: 30 000 Kč/ semestr – dle vybraného oboru 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
■ Výživový poradce ■ Aktivizátor seniorů  
■ Praktik pro wellness centra 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
■ Vychovatelství
 
REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
■ Instruktor fitcentra ■ Sportovní masér
■ Cvičitel plavání ■ Cvičitel zdravotní TV 

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 15. 2., 15. 3., 12. 4., 
17. 5., 14. 6., 23. 8., 6. 9. 2018 vždy od 16.00 hod.

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ mohou  
pokračovat ve studiu na VŠTVS PALESTRA  
a získat titul Bc. dvousemestrálním studiem. 

Nyní se slevou 20 % na školném 

 ■ 

Fakulta společenských studií 
Smetanova 266 
755 01 Vsetín
Tel.:  733 120 084
e-mail: info@huni.cz 
www.huni.cz 
Facebook: Fakulta  
společenských studií Vsetín

FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ NABÍZÍ TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM  
V TĚCHTO STUDIJNÍCH OBORECH:
■ PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Absolvent/ka studia získává učitelskou kvalifikaci pro státní i soukromé mateřské školy a další předškolní zařízení. 
■ SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
■ 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.).
■ PSYCHOLOGIE 
Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci v orgánech státní správy, v oblasti 
sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných 
odděleních.

FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ NABÍZÍ NAVAZUJÍCÍ DVOULETÉ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ 
STUDIUM OBORU 
■ MANAGEMENT VZDĚLÁVÁNÍ 
Absolvent/ka  získá znalosti, dovednosti a kompetence pro nejrůznější pozice při řízení a rozvoji výchovně vzdělá-
vací soustavy. Je schopen/na organizovat a řídit jakékoliv organizace a instituce, zabývající se vzdělávací činností.
Podrobné informace k přijímacímu řízení a termínech dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách 
fakulty www.huni.cz.  

Vysoká škola HUMANITAS

   
   

 

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
Tel.: 587 332 311
mvso@mvso.cz

www.mvso.cz
www.facebook.com/mvsocz

EKONOMIKA a MANAGEMENT
Studujte na MVŠO a zažijte víc s naším Bc.+ programem!
+  inovativní výuka propojující teorii s praxí
+  studijní profilace dle osobních preferencí
+  kontakt s předními českými i zahraničními odborníky
+  možnost vycestovat do zahraničí za studiem či na pracovní stáž
+  vysoká uplatnitelnost absolventů
+  bohatý studentský život
+  moderní zázemí BEA campusu Olomouc

Máte zájem o prohlídku MVŠO?  
Chcete si doplnit informace?  
Kontaktujte nás přes online chat na www.mvso.cz. 

Moravská vysoká škola Olomouc
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Vysoká škola
v Praze a Brně

+420 605 222 975 

www.bivs.cz

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) 

Finance

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) 

Oceňování  
majetku

Ekonomika 
a management 
podniku

Bankovní management

Marketing management

Management lidských zdrojů

IT management

Manažerská psychologie

Sales management

Finanční management

Arts management

Podnikání

SE SPECIALIZACEMI: SE SPECIALIZACEMI:

Veřejné finance

Podnikové finance

Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5      |      Hudcova 367/78, 612 00 Brno - Medlánky

Studujte Bc. a Ing. obory na  
Vysoké škole Bankovní institut 
a zajistěte si manažerskou pozici. 

www.bivs.cz

PRAKTICKÉ VZDĚLÁNÍ  
OD LIDÍ Z OBORU

S MATIKOU I BEZ NÍ

STUDENTI VŽDY  
NA PRVNÍM MÍSTĚ
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a management 
podniku

Bankovní management

Marketing management

Management lidských zdrojů

IT management

Manažerská psychologie

Sales management

Finanční management

Arts management

Podnikání

SE SPECIALIZACEMI: SE SPECIALIZACEMI:

Veřejné finance

Podnikové finance

Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5      |      Hudcova 367/78, 612 00 Brno - Medlánky

Studujte Bc. a Ing. obory na  
Vysoké škole Bankovní institut 
a zajistěte si manažerskou pozici. 

www.bivs.cz

PRAKTICKÉ VZDĚLÁNÍ  
OD LIDÍ Z OBORU

S MATIKOU I BEZ NÍ

STUDENTI VŽDY  
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město
Tel.: 581 259 149
studijni@vslg.cz, 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 zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. 
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do 
procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, 
psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG  
s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA 
■ LOGISTIKA SLUŽEB 
■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT 
■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR:
■ LOGISTIKA

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR:  
■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
1. termín do 30. 4. 2018; 2. termín do 31. 5. 2018, 3. termín do 10. 9. 2018
Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově i v Praze.
Den otevřených dveří: 7. 11. 2017, další termíny na www.vslg.cz. Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz
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Study in English at AAU 
where the world comes to you.

AAU’s recognition as the only institution 
in Europe to hold the prestigious American 
WSCUC accreditation in addition to national 
MŠMT accreditation opens your doors to a vast 
global market.

PRAGUE

Broaden your international experience

38 partner universities on 5 continents 

10 bachelors programs

…including

Business Administration

Marketing

International Relations

Politics and Society

Journalism and Communications

Visual Art Studies

Law

+ masters opportunities

Sharpen your intercultural communication skills 

70 + different nationalities 

Study hard and get a merit-based scholarship

10 –100 % of your tuition covered

Learn in small, dynamic groups

15 students on average per class

www.aauni.edu
Contact us: info@aauni.edu

Open House: 27. 10. 2017
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Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
info@is.savs.cz
www.savs.cz

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou
v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí unikátní bakalářské i navazující

magisterské programy. Součástí prezenčního bakalářského studijního programu je odborná praxe ve firmě ŠKODA AUTO, jejich dodavatelů, v široké 
síti partnerských firem školy či v zahraničí. V navazujícím magisterském studiu si studenti mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit 
tříměsíční pracovní stáž. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 40 partnerských univerzit či na pracovní stáž do některého z podniků 
koncernu Volkswagen (Bentley Motors Ltd., Audi Jižní Korea, Audi Deutschland, VW Shanghai, ŠKODA AUTO India Private Ltd. a další). 
Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě, v Mladé Boleslavi a u vybraných oborů také v Praze.  
V roce 2015 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola mezinárodní akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.) – 3,5 roku (7 semestrů)
■ Podniková ekonomika a management obchodu
■ Podniková ekonomika a finanční management
■ Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
■ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.) – 2 roky (4 semestry)
■ Podniková ekonomika a management provozu – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze
■ Globální podnikání a finanční řízení podniku – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze
■ Globální podnikání a marketing
■ Globální podnikání a právo – výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze

Proč studovat na ŠKODA AUTO Vysoké škole
Unikátní studijní programy – Vynikající uplatnitelnost absolventů – praxe již při studiu – motivační 
programy – zahraniční výměnné studijní a praktikantské pobyty – individuální přístup – rozšířená 
výuka jazyků – moderní zázemí – Double Degree programy – uplatnění nejenom v ČR, ale i ve světě 
Dny otevřených dveří: 19. 10. 2017, 18. 1. 2018, 17. 2. 2018, 15. 3. 2018, 14. 4. 2018, 17. 5. 2018,  
14. 6. 2018, 23. 8. 2018. Přijímací řízení: 1. kolo: 30. 4. 2018, 2. kolo: 5. 8. 2018, 3. kolo: 29. 8. 2018,  
4. kolo: 16. 9. 2018. Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

  

Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 210 088 800
info@vsfs.cz, www.vsfs.cz, www.facebook.com/vsfscz 
https://twitter.com/VSFS_Praha, www.youtube.com/user/vsfstv

Vysoká škola finanční a správní

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)  
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Bankovnictví  
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia  
■ Právo v podnikání ■ Právo ve veřejné správě 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & BSBA 
(Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA) ■ Marketing Communication & BSBA (Studium Joint Degree „B“ – Bc.+BSBA)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V ČJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Řízení podniku a podnikové finance ■ Řízení podniku a podnikové finance & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.)  
■ Marketingová komunikace ■ Marketingová komunikace & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Finance a finanční služby
■ Pojišťovnictví ■ Veřejná správa ■ Aplikovaná informatika ■ Kriminalisticko právní specializace ■ Bezpečnostně právní studia
■ Právo v podnikání / Právní aspekty v podnikání ■ Právo ve veřejné správě / Právní aspekty veřejné správy
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY V AJ – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Business Management and Corporate Finance ■ Marketing Communication ■ Business Management and Corporate Finance & MBA 
(Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) ■ Marketing Communication & MBA (Studium Joint Degree „M“ – MBA+Ing.) 
PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI S CITY UNIVERSITY OF SEATTLE ■ MBA – Master of Business Administration
PROGRAM VE SPOLUPRÁCI S LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY ■ MPA – Master of Public Administration 
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
■ Hospodářská politika a správa (obor – Finance)
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the future
we are

American degrees awarded by the State University 
of New York, Empire State College.

Business Administration  |  Marketing  |  IT Management
International & Economic Relations  |  Psychology  |  Finance
Communication & Mass Media  |  English Language & Literature

Bachelor’s Programs:

EDUCATING TOMORROW’S LEADERS FOR 20 YEARS
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Bachelor’s Programs:

EDUCATING TOMORROW’S LEADERS FOR 20 YEARS

  

Londýnská 41, Praha 2
Tel.: 224 221 261/281
admissions@unyp.cz, www.unyp.cz 

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 náročné, akreditované 
studijní programy ve spolupráci 
s renomovanými vzdělávacími insti-
tucemi 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 bakalář-
ský titul ze State University of New 
York, Empire State College a evropský 
titul z UNYP.

MEZINÁRODNÍ CHARAKTER
Na UNYP působí více než 125 lektorů ze 
Spojených států, Velké Británie a z dal-
ších více než 20 zemí světa, kteří přináší 
jak akademické, tak i profesionální 
zázemí. Mezinárodně uznávaní a zku-
šení pedagogové k výuce přistupují 
moderním způsobem, jsou komuni-
kativní a studenty provokují k myšlení 
a aktivní účasti na výuce. Studentům 
jsou průběžně doporučovány postupy, 
které vedou k rozvoji jejich kritického 
a analytického myšlení, což je důležitý 
předpoklad pro karierní úspěch ve 21. 
století. V současné době na UNYP 
studuje více než 800 studentů z více 
než 60 zemí světa, kteří na škole vytváří 
unikátní multikulturní prostředí. Kul-
turně a geografi cky různorodá skupina 
studentů odráží rozmanitost dnešní 
doby a dělá z UNYP jednu nejrozmani-
tějších vzdělávacích institucí v České 
republice.

VÝHODY STUDIA
■  Akreditované americké a evropské 

studijní programy
■  Všechny programy vyučovány v an-

gličtině
■  Double degree programy (dvojí 

diplom – získání diplomu z prestižní 
americké univerzity a zároveň diplo-
mu z UNYP)

■  Americký model vzdělávání zamě-
řený na rozvoj kritického myšlení 
a interaktivní výuku

■  Multikulturní prostředí
■  Malý počet studentů ve třídách
■  Pracovní stáže a výměnné studijní 

pobyty v zahraničí

■  Karierní poradenství
■  Nový moderní kampus v centru 

Prahy
■  Technické vybavení na vysoké úrovni
■  Vzrušující studentský život a spor-

tovní vyžití

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 masmédia (dvojí 

diplom)
■  Mezinárodní ekonomické vztahy 

(dvojí diplom)
■  Psychologie (dvojí diplom)
■  IT Management
■  Anglický jazyk a literatura

Evropské bakalářské programy
■  Obchodní administrativa
■  Finance
■  Marketing

MBA programy
■  Management
■  Marketing
■  Finance  
■  Projektové řízení
■  Podnikání
■  Online MBA programy (titul udělený 

od National American University)

Magisterské programy
■  Psychologie (titul Mgr.)
Ve spolupráci s La Salle University
■  Strategická komunikace (titul M.A.)
Ve spolupráci s University of Bolton
■  Právo (titul LL.M.) 
■  Mezinárodní management 

(titul M.Sc.)
Ve spolupráci s University 
of Greenwich
■  Vzdělávání a výuka cizího jazyka 

(titul M.A.)

Ph.D. program
Ve spolupráci s University of Bolton
■  Ph.D.

AKREDITACE A ČLENSTVÍ
Programy UNYP jsou akreditovány:
■  MŠMT – Ministerstvem školství, mlá-

deže a tělovýchovy České republiky
■  IACBE – Mezinárodním shromáždě-

ním kolegia pro obchodní vzdělá-
vání (International Assembly for 
Collegiate Business Education)

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

■  CAMBAS – Českou asociací MBA škol
■  ACCA – Asociací certifi kovaných 

účetních (Association of Chartered 
Certifi ed Accountants) 

UNYP je členem:
■  CEEMAN – Central and East Euro-

pean Management Development 
Association

www.unyp.cz
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Bez přijímacích  
zkoušek a matematiky 

Prezenční  
a kombinované studium

Vysoká úspěšnost absolventů  
na trhu práce 

Možnost studia a stáží  
v zahraničí 

Vysoký standard výuky  
se zaměřením na praxi 

Individuální přístup  
a rodinná atmosféra

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRAHA 18. dubna, 16. května,
20. června 2017
BRNO 19. dubna, 31. května, 
14. června 2017

tel. 234 718 718
info@vsrr.info

PRAHA A BRNO
WWW.VSRR.INFO

STUDUJTE Bc. NEBO Ing. NA VŠRR
A ZAJISTĚTE SI MANAŽERSKOU POZICI

MANAGEMENT ROZVOJE  
MĚST A REGIONŮ
se specializacemi:
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management cestovního ruchu
Management ve veřejné správě
Management EU projektů
Územní management
Životní prostředí a rozvoj

BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 
V REGIONECH
se specializacemi:
Kriminalistika a kriminologie
Bezpečnost a právo
Národní bezpečnost

MANAGEMENT ROZVOJE 
MĚST A REGIONŮ
se specializacemi:
Management cestovního ruchu v regionech
Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech
Bezpečnostní management v regionech

Bc.

Bc.

Ing.

SMLOUVY

VYPLŇOVAT    PODEPISOVAT?

PRAHA
Žalanského 68/54
163 00  Praha 17 - Řepy

BRNO
Hudcova 367/78
612 00 Brno - Medlánky

Management evropských projektů
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Bez přijímacích  
zkoušek a matematiky 

Prezenční  
a kombinované studium

Vysoká úspěšnost absolventů  
na trhu práce 

Možnost studia a stáží  
v zahraničí 

Vysoký standard výuky  
se zaměřením na praxi 

Individuální přístup  
a rodinná atmosféra

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRAHA 18. dubna, 16. května,
20. června 2017
BRNO 19. dubna, 31. května, 
14. června 2017

tel. 234 718 718
info@vsrr.info

PRAHA A BRNO
WWW.VSRR.INFO

STUDUJTE Bc. NEBO Ing. NA VŠRR
A ZAJISTĚTE SI MANAŽERSKOU POZICI

MANAGEMENT ROZVOJE  
MĚST A REGIONŮ
se specializacemi:
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management cestovního ruchu
Management ve veřejné správě
Management EU projektů
Územní management
Životní prostředí a rozvoj

BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 
V REGIONECH
se specializacemi:
Kriminalistika a kriminologie
Bezpečnost a právo
Národní bezpečnost

MANAGEMENT ROZVOJE 
MĚST A REGIONŮ
se specializacemi:
Management cestovního ruchu v regionech
Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech
Bezpečnostní management v regionech

Bc.

Bc.

Ing.

SMLOUVY

VYPLŇOVAT    PODEPISOVAT?

PRAHA
Žalanského 68/54
163 00  Praha 17 - Řepy

BRNO
Hudcova 367/78
612 00 Brno - Medlánky

Management evropských projektů

  

Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice

www.mup.cz 

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 12 000 absol-
ventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univer-
zita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita 
v současné době poskytuje vzdělání 5000 studentům, kteří studují obory na MUP v českém nebo anglickém jazyce.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MUP je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. O tom všem 
svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit, zahraniční studenti více než 70 zemí světa, rozvinutý program Erasmus+, 
nabídka zahraničních stáží pro absolventy a také programy Double Degree, které umožňují studentům MUP studovat rok na partnerské 
zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.

ŠKOLA BEZ BARIÉR Již od roku 2003 realizuje MUP sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který 
byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách. . 

STUDIUM JAZYKŮ Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky 
z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky 
přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je ofi ciálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

BAKALÁŘSKÉ OBORY (TITUL Bc.)
Standardní doba studia je tři roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na 
www.mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.

STUDIJNÍ OBOR JAZYK STUDIA FORMA STUDIA
Anglophone Studies anglický prezenční i kombinovaná
Bezpečnost a technologie komunikace český prezenční
Humanitní studia český prezenční
International Business anglický prezenční
International Relations and European Studies anglický prezenční
Mezinárodní obchod český prezenční i kombinovaná
Mediální studia český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční i kombinovaná
Průmyslové vlastnictví český prezenční i kombinovaná
Veřejná správa český prezenční i kombinovaná

MAGISTERSKÉ OBORY (Mgr., Ing.)
Standardní doba studia je dva roky. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů na 
www.mup.cz. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů) je bez přijímacích zkoušek.

STUDIJNÍ OBOR JAZYK STUDIA FORMA STUDIA
Anglophone Studies anglický prezenční i kombinovaná
Asijská studia a mezinárodní vztahy český prezenční i kombinovaná
Asian Studies and International Relations anglický prezenční
Confl ict and Security anglicky prezenční (1leté studium  MUP ve spolu-

práci s Aston University)
Evropská studia a veřejná správa český prezenční i kombinovaná
International Relations and European Studies anglický prezenční
Mediální studia český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční i kombinovaná
Politologie český prezenční i kombinovaná
Regionální studia a mezinárodní obchod český prezenční i kombinovaná
Regional Studies and International Business anglický prezenční

DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.)
STUDIJNÍ OBOR JAZYK STUDIA FORMA STUDIA
Mediální studia český prezenční i kombinovaná
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční i kombinovaná
International Relations and European Studies anglický prezenční i kombinovaná
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví český prezenční i kombinovaná
Politologie český prezenční i kombinovaná
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Duškova 7, 150 00 Praha 5
Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 
info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz, www.facebook.com/vszdrav/

Vysoká škola zdravotnická se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium 
zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení stát-

ní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude 
jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka studia je u jednotlivých oborů tři roky. Praktické výuce je věnová-
no až 50 % hodinové dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. 
Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ: 
■ VŠEOBECNÁ SESTRA (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
■ PORODNÍ ASISTENTKA (PREZENČNÍ)
■ RADIOLOGICKÝ ASISTENT (PREZENČNÍ)
■ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ (PREZENČNÍ, KOMBINOVANÉ)
Dny otevřených dveří: 6. února 2018, 10. dubna 2018

PROČ STUDOVAT NA VYSOKÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ? 
■ garance na trhu práce ■ titul Fakulta roku 2015 a 2016  
■ praxe v průběhu studia ■ stipendijní programy  
■ zahraniční studijní pobyty a stáže ■ individuální přístup

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 
1. kolo – 5. června 2018 (uzávěrka přihlášek 30. 4. 2018) 
2. kolo – 4. září 2018 (uzávěrka přihlášek 27. 8. 2018)

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.

VYSOKÁ ŠKOLA

HOTELOVÁ
V PRAZE

www.vsh.cz

BAKALÁØSKÉ 
A MAGISTERSKÉ studium
hotelnictví, cestovní ruch, marketingové komunikace

Přijďte 

nás ochu
tnat

Dny otevřených dveří: 
9.11., 7.12. 2017 a 11.1., 8.2. 2018
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vyšší odborné školy

Kam po maturitě: 
na vyšší  
odbornou školu

    

Mojmírovců 1002/42 
709 00 Ostrava  
 

Tel.:  800 888 989, 
734 578 175

vos@prigo.cz

www.prigo.cz/vos

VOŠ PRIGO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ V OBORU  
PRÁVO A EKONOMIE

■ denní forma s výhodami studenta 
■ kombinovaná forma odkudkoliv z ČR
■  titul DiS.
■  symbolické školné
■ ceny pro studenty
■  nová soudní síň
■  individuální studijní plán u denního studia
■  možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) 
■  velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.)
NOVĚ OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Veškeré informace získáte na www.prigo.cz/vos nebo  
na bezplatné infolince 800 888 989.

VOŠ PRIGO

Ve školním roce 2015/2016 studovalo na 171 VOŠ zhruba  
25 tisíc studentů. U přijímaček uspělo 88,1 % uchazečů, nejvíce 
studenti vyhledávali zdravotnické, pedagogické a ekonomické 
obory. Školné se platí i na školách zřizovaných krajem (zhruba 
64 % škol). 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 2015, www.msmt.cz

 

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel.:  233 017 315 

737 218 595
vos.study@cuscz.cz
www.vos-cus.cz
www.facebook.com/VOSCUS

„STUDUJ S NÁMI!“
 
MANAGEMENT SPORTU 
■  Denní a kombinová forma vzdělání
■  Stipendijní programy
■  Individuální studijní plán
■  Školné 23.000,- / školní rok
■  Projekt První kariéra
■  Projekt Aktivní rodič

Dny otevřených dveří  
5. 9. , 14. 9. 2017 od 17 hod

PROJEKT PRVNÍ 
KARIÉRA PODPORUJÍ:

RADOSLAV KOVÁČ
bývalý fotbalový reprezentant

“DOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ ZNAMENÁ 
MOŽNOST UPLATNĚNÍ PO SKONČENÍ 

SPORTOVNÍ KARIÉRY.”

STUDUJ S NÁMI!

STUDUJ 
MANAGEMENT 
SPORTU
STUDIUM NA MÍRU 
PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE
www.vos-cus.cz
facebook/voscus

 
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.

 

Na Polabí 411 
276 01 Mělník

Tel.:  315 636 111 
602 232 333

skola@zas-me.cz

www.zas-me.cz

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium
Vzdělávací program:  

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
Dny otevřených dveří: 18. 10., 1. –2. 12. 2017,  
10. 1. 2018, 14. 2., 25. 4., 24. a 25. 5 2018  
Uplatnění:  státní správa, podnikatelská sféra  
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav  
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, 
střední stupeň projektantské činnosti, školství
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2018
Přijímací řízení: 21. 6. 2018;  
druhé kolo 30. 8. 2018
Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu  
v posledním ročníku střední školy; v dálkové  
formě navíc přezkoušení ze základních  
odborných znalostí. 

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola
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vyšší odborné školy

   

Karlova 111

397 01 Písek

Tel.: 382 212 819

skola@vosr.cz

www.vosr.cz

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

■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

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

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

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

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

  

Nad Rokoskou 111/7 
182 00  Praha 8

Tel.:  284 680 880  
725 196 038

pbvos@pbvos.cz 
studijni@pbvos.cz

www.pbvos.cz 
www.akaz.cz

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. vznikla již v roce 1992. Nově zrekonstruovaná budova ško-
ly včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8. Škola je dobře dopravně dostupná. Jejími hlavními 
partnery jsou Eurovia Services, s.r.o., EXIM TOURS, a. s., VŠLG, o. p. s., HC Sparta Praha, a. s., CZECH NEWS CENTER, a. s., 
Česká manažerská asociace a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi.
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. pro život připravila již více než dva a půl tisíce úspěšných 
absolventů. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující 
ve státních školách. Škola získala od Evropské komise oprávnění Erasmus University Charter a může proto v rámci grantu 
Erasmus+ vysílat studenty na studijní pobyty a pracovní stáže. Zkráceným studiem v bakalářském programu VŠ lze získat 
vysokoškolský titul Bc.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. 

Název oboru Délka Forma
Aplikace výpočetní techniky 3 denní
Aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná
Cestovní ruch 3 denní
Cestovní ruch 3 kombinovaná
Finanční poradenství 3 denní
Finanční poradenství 3 kombinovaná
Personální řízení 3 denní
Personální řízení 3 kombinovaná
Žurnalistika a nová média 3 denní
Žurnalistika a nová média 3 kombinovaná

OBORY STUDIA (DiS.)

Dny otevřených dveří: 12. 12. 2017 (17.00–19.00), 
23. 1. 2018 (17.00–19.00),15. 5. 2018 (14.00–16.00),          
5. 6. 2018 (14.00–16.00).

   

Komenského 1 
566 19 Vysoké Mýto

Tel.:  465 420 314 

skola@stavebniskola.cz    
www.stavebniskola.cz

Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivních 
stavebních oborů

36-41-N/03 Inženýrské stavitelství se specializací 
na dopravní nebo vodohospodářské stavby
36-41-N/07  Nízkoenergetické a pasivní objekty
Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních 
činností v oblasti nízkoenergetických a pasivních objektů a na 
úseku dopravních a vodohospodářských staveb.

Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky:
■  univerzální odborná připravenost 
■  speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření

Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. 
S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro budoucí uplatnění. Hodnocení 
v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European Credit Transfer Systém). Studium je 
podpořeno nově vybudovanou vodohospodářskou laboratoří v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Škola má široce rozvinutou spolupráci se stavebními fakultami v Brně a v Ostravě.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
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vyšší odborné školy

 

Michálkovická 1810/181
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

Tel.:  595 228 161, 162 
721 313 090

sekretariat@svosp.cz
www.svosp.cz

STUDIJNÍ OBOR:  
ŘÍZENÍ MALÉHO  
A STŘEDNÍHO PODNIKU
■  Prakticky zaměřené studium bez matematiky
■  Souvislá čtyřměsíční odborná praxe  

ve vybraných firmách 
■  Kvalitní příprava pro trh práce a další  

vzdělávání na vysoké škole
■ Denní i dálková forma 
■ První rok studia bez školného
■  Možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na Vysoké škole podnikání  

a práva, a. s. v Ostravě.
■  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 – Akademická aliance

  

Ledecká 35 
323 21  Plzeň 
Tel.: 377 534 450
info@vosplzen.cz 
www.vosplzen.cz

DENNÍ STUDIUM:  
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
■  MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT
■  CESTOVNÍ RUCH

DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM: 
■ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
■ BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 
■ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Přijímací pohovor:  
I. kolo 26. 6. 2018, II. kolo 23. 8. 2018

Den otevřených dveří: 18. 1. 2018 a 28. 2. 2018.
Bližší informace na: www.vosplzen.cz

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

  

5. května 51 
140 00 Praha 4 

Tel.: 244 105 001 
Fax: 244 105 043

zdravotnickaskola@centrum.cz 
studijni.oddeleni@centrum.cz 
www.zdravotnicka 
skola5kvetna.cz

OBORY STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:
■  DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  

– denní a kombinovaná forma vzdělávání 

■  DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT  
– denní a kombinovaná forma vzdělávání

■  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA  
– denní a kombinovaná forma vzdělávání 

Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem.
Den otevřených dveří: 14. 3. 2018 od 16.00 do 18.00 hod.
Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
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vyšší odborné školy

  

Štěchovice 4176
767 54 Kroměříž

Kontaktní osoba:   
Mgr. Ing. Michal Pospíšil   

Tel./fax: 573 334 936 
   
www.vospaspsm.cz

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM:  
■ Chemie a technologie potravin s profilací: 
 Technologie mléka a mléčných výrobků 
Forma studia: kombinovaná 
Akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
E-přihlášku podávejte na FT UTB Zlín,  
podrobné informace o studiu na www.ft.utb.cz  
a www.vospaspsm.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
Roční školné: 3 000 Kč

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

 

Letohradská 1 
170 00 Praha 7 

Tel.: 273 130 240  
603 251 745

  
sekretariat@voscr.cz

www.voscr.cz

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ  
NA TÉTO ŠKOLE?
■ Znalost cizích jazyků je prioritou,  

výběr z 39 jazyků ■  návaznost na studium 
na University College Birmingham, během 1. roku 
možnost získání titulu BA (bachelor degree)
■ Školné za semestr 12 050,- Kč ■ V učebním  
plánu není matematika ■ Stáže a pobyty  
v zahraničí ■ Neotřelá a poutavá výuka  
s notebooky ■ Možnost individuálního vzdělá- 
vacího plánu ■ Získání diplomu v AJ, Europassu
■ Mladé vedení školy s porozuměním pro 
studenty

Přijímací řízení probíhá bez zkoušek
■ Návštěva školy po telefonické nebo  
e-mailové dohodě ■ Přihlášku lze podat od ledna

Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a mezinárodního obchodního styku, Praha

 

Slovačíkova 400/1 
197 00 Praha 9 – Kbely

Tel.:  286 852 080 
603 286 852

 
info@palestra.cz
www.palestra.cz

STUDIJNÍ OBORY:
■  Management sportu ■ Wellness - Balneo  
Forma a délka studia:  
denní – 3 roky, kombinovaná – 3,5 roku
Forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS.
Školné:  
23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 
18 500,- Kč/ rok (Management sportu - kombinované)
23 800,- Kč/ rok (Wellness - Balneo - denní)
18 400 Kč/ rok (Wellness - Balneo - kombinované)
Dny otevřených dveří:  15.2., 15.3., 12.4., 
17.5., 14.6., 23. 8. 2018 vždy od 15.30 hod. 
Absolventi VOŠ mohou pokračovat ve studiu na 
VŠTVS Palestra a získat titul Bc. dvousemestrálním 
studiem. Nyní se slevou 20 % na školném.
Studenti mají možnost získat již během studia  
4 osvědčení: ■ Sportovní a rekondiční masér  
■ Instruktor fitness ■ Instruktor školního lyžování
■ Cvičitel zdravotní tělesné výchovy

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

 ■

Mendelova 131 
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 571
Dobesova@zemsbn.cz 
www.zemsbn.cz

Vaše cesta k prosperitě
Diplomovaný specialista v oboru
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
■  Studium:  denní (tříleté), kombinované (čtyřleté)
■  Pro absolventy všech typů středních škol
■  Moderní zázemí pro výuku
■  Stáže v zahraničí
■  Po ukončení studia možnost získat bakalářský 

titul ve zkrácené formě studia ve všech  
oborech Zemědělské fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích

Podání přihlášek do 31. 10. 2017.
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Vyšší odborná škola 
a Střední zemědělská škola, Benešov

     

Budova VOŠ: 
Střelecká 1800 
407 47 Varnsdorf

Tel.:  412 315 011 
778 538 686

jitka.nagyova@skolavdf.cz 
www.skolavdf.cz
www.facebook.com/
voskavdf

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
tříleté vzdělávání v denní i dálkové formě:
■  6843N/04 Veřejnosprávní činnosti
■  6543N/01 Cestovní ruch
■  2647N/04 Informační technologie
■  2641N/04 Výroba, přenos a užití  

elektrické energie
■  26-47-N/08 Počítačová grafika  

v technických oborech
tříleté vzdělávání v denní formě:
■  2341N/08 Strojírenství s využitím CAD/

CAM technologií
■  6842N/08 Bezpečnostně právní činnosti
Přijímací řízení: přihlášky lze ještě přijímat  
do konce září 2017. 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb  
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

 

Alšovo nábřeží 6
110 00  Praha1
Tel.: 221 771 105
školní matrika
voszaszs@szspraha1.cz
www.szspraha1.cz

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
3leté - denní vyšší odborné vzdělání zakončené 
absolutoriem 
■ DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 
■ DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 
■ DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT
■ DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
■ DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní 
způsobilost
Kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz 

Den otevřených dveří: 4. 4. 2018 od 16:00 hod.
Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2018

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Praha
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vyšší odborné školy

   

Nám. Republiky 3  
779 00 Olomouc

Tel.:  585 209 020 
585 209 025

skola@caritas-vos.cz
www.caritas-vos.cz
www.facebook.com/
caritasvoss

Vzdělávací programy:
CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma studia: denní i kombinovaná, 3 roky
SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ PRÁCE
forma studia: denní, 3 roky

Termíny přijímacího řízení: 
1. kolo: 1., 2. a 4. 6. 2018
2. kolo (dodatečné): 28. – 29. 8. 2018
Uzávěrka přihlášek:
1. kolo: do 30. 4. 2018
2. kolo: do 31. 7. 2018
Oba obory lze souběžně studovat v rámci 
vysokoškolského bakalářského studia 
na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci,  
více informací na http://www.upol.cz.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc   

Na Příkopě 16
110 00  Praha 1

Tel.:  224 094 459 
778 736 242

kancelar@vosaspsekrizik.cz

www.vosaspsekrizik.cz

Vzdělávací program:

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

maturantům ze všech typů středních 
škol. 

■  Uchazeči, kteří získali maturitu na  
elektrotechnické střední škole, mohou 
nastoupit do vyššího ročníku. 

■  3. kolo přijímacího řízení probíhá  
průběžně až do konce září.

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

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

    

Komenského nám. 22  
570 12 Litomyšl

Tel.: 461 614 550
Tel./fax: 461 615 705

vospspgs@vospspgs.cz
www.vospspgs.cz

Vyšší odborná škola nabízí denní  
i dálkové studium
■ UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
■ VYCHOVATEL/KA 
■  UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY  

A VYCHOVATEL/KA PRO POSTIŽENÉ 
JEDINCE 

Podrobné informace: www.vospspgs.cz
Termíny uzávěrky přihlášek:  
do 23. 9. 2017, do 23. 10. 2017

Termíny přijímacího řízení:  
27. 9. 2017, 30. 10. 2017

Den otevřených dveří: 
13. 4. 2018 od 10 do 15 hodin

Vyšší odborná škola pedagogická
a Střední pedagogická škola, Litomyšl  

Karoliny Světlé 135
280 50 Kolín 

Tel.:   321 720 236

sekretariat@zdravotka.cz

www.zdravotka.cz

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU 

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT
Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul DiS.
Poplatek: 3 000,- Kč/rok
Škola poskytuje ubytování  
(800,- Kč/měsíc)
Den otevřených dveří:  
19. 2. 2018 (12.00 – 16.00 hod.).

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

  

Resslova 440
387 01 Volyně

Tel.  383 372 817 
383 457 010

skola@volyne.cz
www.vos.volyne.cz

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 bakalářských 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 2018,  
2. kolo 15. srpna 2018.

Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola, Volyně

 

Přemysla Otakara II. 938  
286 14 Čáslav

Tel.:  327 312 611 
739 053 610

 
sekretar@sps-caslav.cz

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

Přijímací řízení formou pohovoru.

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

Vyšší odborná škola Čáslav
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

      

Hadovitá 1023/7
141 00 Praha 4
Tel.:  241 482 422 

603 836 149

vosherecka@vosherecka.cz 
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.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
8. 12. 2017, 23. 2. 2018, 23. 3. 2018
– vždy od 10.00 do 13.00 hodin.

PROČ U NÁS STUDOVAT?
■ Vysoká míra uplatnění absolventů. 
■ Výuka tradičního i moderního loutkářského 
umění. ■ Zkušenost studenta s reálným  
divadelním provozem. ■ Profesionální příprava  
a režijní práce výrazných osobností na  
studentských inscenacích.

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.

 

Evropská 33  
166 23 Praha 6

Tel.: 233 091 261

info@pedevropska.cz

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 

 
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2017/18: 21. září 2017
Netýká se kombinované formy oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Uzávěrka přihlášek: 14. září 2017
Podrobnosti na webu školy.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
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Kam po maturitě: 
na jazykové 
pomaturitní 
studium
■  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

Co musí splňovat pomaturitní jazykové 
studium, abyste získali status studenta:

  

Školská 15 
116 72  Praha 1

Tel.:  sekretariát  
222 232 236 
jazykové oddělení  
222 232 237 
222 231 338

sekretariat@sjs.cz 
www.sjs.cz

VYUČUJEME 25 CIZÍCH JAZYKŮ VČETNĚ ČEŠTINY PRO CIZINCE

■   v centru Prahy blízko Václavského náměstí

■   vyučují pouze aprobovaní učitelé

■   KURZY PRO VEŘEJNOST  

■  POMATURITNÍ STUDIUM  

■  KURZY V PODNICÍCH

■   STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY  

■  OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA  

■  ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Nejnadupanější studnici informací o oborech jako je právo, 
psychologie nebo medicína najdete v aktualizovaných  
e-boocích. Stáhnete je zdarma  
na www.KamPoMaturite.cz/e-booky. 
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AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.    Dukelských hrdinů 21, Praha 7    606 411 115, 222 943 511    info@kampomaturite.cz

Přidejte se k nám   
Facebook.com + YouTube.com/kampomaturite

Stáhněte si  
e-booky, testy  
a časopis  
zdarma

Učebnice  
k přijímačkám  
i maturitě

Kurzy  
prezenční od října 
(Praha, Brno,  
Ostrava) i online

1 2 3

Vaše brána ke vzdělání

Přijímačky? 

Maturita?
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Jako náš absolvent seženeš bez problémů zábavnou 
práci za vysoký plat. studuj.vscht.cz

Výzva, která  
se vyplatí!
Léčiva, potraviny, inženýrství, 
biochemie, voda, energie,  
forenzní analýza… Vyber si  
ze špičkových oborů budoucnosti 
a nech průměr daleko za sebou. 
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