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Možnosti po maturitě

Vysoká škola 

● bakalářský studijní program (3-4letý)  

○ Bc., BcA. 

● magisterský studijní program (2letý, 5 a 6letý) 

○ lékařství, veterinární lékařství, farmacie, stomatologie,  

○ právo a právní věda, některé pedagogické obory  

○ MUDr., MDDr., MVDr., Mgr.



Informace o studijních oborech

● Gaudeamus 

On-line přednášky ve dnech 3.a 4.11.2020 po skončení budou k dispozici záznamy všech 

přednášek, které si můžete pustit kdykoliv.

Přímé odkazy na profily:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUdCT3x4lPNRE9nukbDl7cA

Facebook: https://www.facebook.com/GaudeamusCZ

www.gaudeamus.cz

https://www.youtube.com/channel/UCUdCT3x4lPNRE9nukbDl7cA
https://www.facebook.com/GaudeamusCZ
http://www.gaudeamus.cz


Informace o studijních oborech

● Internetové stránky jednotlivých vysokých škol

● Online - Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách

● Prezentace VŠ na gymnáziu

● Učitelské noviny - číslo 41-42 /24. listopadu/90,- Kč 

● Výchovný poradce



Univerzita Karlova Praha 

Sobota 28.11.2020

online prezentace všech 17 fakult UK

živé chaty, streamy, videa

v době od 9:00–16:00

www.cuni.cz

www.nakarlovku.cz

provázet bude Janek Rubeš

http://www.cuni.cz
http://www.nakarlovku.cz


Masarykova univerzita Brno 

Open Day – letos poprvé v online prostoru!

Chceš se podívat na MUNI z pohodlí domova?

Sobota 7.11.2020

Zhlédnout zajímavá videa z jednotlivých fakult a popovídat si online s našimi studenty?

Přihlas se na speciální den otevřených dveří Masarykovy univerzity v Brně. Po registraci se 

můžete zúčastnit chatovací místnosti, ve které se můžeš zeptat studentů MU na cokoliv, co tě 

zajímá. istopadu2020. Letos kvůli koronaviru poprvé online!

Budeme pro tebe mít připravené přednášky o jednotlivých fakultách. Pokud se včas zaregistruješ, budeš moci 

navštívit také chatov



Co maturanty nejvíce zajímá

1. Jakou školu si vybrat (zájem o obor)

2. Jaká je šance na přijetí 

3. Jaké je uplatnění oboru na trhu práce

4. Místo studia - město

5. Finanční dostupnost studia (možnosti brigád)



www stránky některých VŠ
● www.cuni.cz Univerzita Karlova v Praze 

● www.muni.cz Masarykova univerzita v Brně 

● www.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci 

● www.osu.cz Ostravská univerzita 

● www.unob.cz Univerzita obrany v Brně 

● www.slu.cz Slezská univerzita v Opavě 

● www.cvut.cz České vysoké učení v Praha 

● www.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně 

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

● www.polac.cz Policejní akademie České republiky v Praze

http://www.cuni.cz
http://www.muni.cz
http://www.upol.cz
http://www.osu.cz
http://www.unob.cz
http://www.slu.cz
http://www.cvut.cz
http://www.vutbr.cz
http://www.vsb.cz
http://www.polac.cz


Volba školy a studium VŠ 
v zahraničí 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

● http://www.naep.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

● http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-programy-a-projekty

Studium v zahraničí - information planet

● https://www.iplanet.cz/



Volba vysoké školy 
a studium v jednotlivých zemích 
www.studyinaustralia.gov.au - studium v Austrálii

www.cidj.fr - studium ve Francii

www.studienwahl.de - studium v Německu

www.studyusa.com - studium v USA

http://study-uk.britishcouncil.org - studium ve Velké Británii

zdroj: www.nicm.cz Národní informační centrum pro mládež

http://www.studyinaustralia.gov.au
http://www.cidj.fr
http://www.studienwahl.de
http://www.studyusa.com
http://study-uk.britishcouncil.org
http://www.nicm.cz


Volba vysoké školy a studium 
v jednotlivých zemích 
http://www.daad.cz/ Deutscher Akademischer Austauschdienst

http://www.unilink.cz/ - UniLink - poradenské centrum

https://scandinavianstudy.cz/ - Scandinavian study 

http://univ.cc -vyhledávač univerzit po celém světě 

www.scholarshipnet.info - vyhledávač stránek se stipendii 

www.goabroad.com/study - vyhledávač studijních možností po celém 

světě

http://www.daad.cz/
http://www.unilink.cz/
https://scandinavianstudy.cz/
http://univ.cc
http://www.scholarshipnet.info
http://www.goabroad.com/study
http://www.goabroad.com/study


Volba školy a oboru vzdělávání 

● www.vysokeskoly.cz přehledné, členěné podle oborů, DOPORUČUJI

● www.kampomaturite.cz

● www.infoabsolvent.cz

● www.fakulta.cz

http://www.vysokeskoly.cz
http://www.kampomaturite.cz
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.fakulta.cz


Přihlášky ke studiu na VŠ

Počet přihlášek neomezen

● 1 studijní program = 1 přihláška = 1 poplatek 

Elektronická  přihláška 

● postup: natisknout, dát potvrdit, odeslat poštou /doporučeně/

● jen elektronicky odeslat /nechtějí potvrdit známky/

POPLATKY

● převodem, výjimečně složenkou 

(náležitosti jsou uvedeny na web stránkách dané VŠ)



Termín podání přihlášky

Fakulty mohou stanovit libovolný termín 

● do 25.11. - 30. 11. 2020 - umělecké studijní obory 

(velmi rozdílné - probíhá)

● 26. 2. 2021 většina ostatních oborů /výjimečně neděle 28.2./

● 31. 3. 2021 a později jen některé vybrané obory

Druhé a případné třetí kolo (červenec, srpen) vypisuje VŠ k 

přijetí v oborech, které nebyly naplněny v 1.kole



Vysoká škola může k přihlášce 
navíc  vyžadovat
● Administrativní poplatek za přihlášku – vždy

○ více oborů 

○ zkoušky SCIO

● Platba elektronicky (ebanka)

● Příkazem z účtu – nestačí razítko sběrného boxu, ale výpis 

potvrzený  bankou

● Doklad o zaplacení administrativního poplatku - přiložit k 

přihlášce (zcela výjimečně)



Vysoká škola může k přihlášce 
navíc  vyžadovat
● Životopis 

○ strukturovaný, podrobný, podepsat rukou

● Logopedické a foniatrické vyšetření 

○ logoped a foniatr

● Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 

○ praktický lékař, sportovní lékař



Další možné náležitosti 
přihlášky
● Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů

● Žádost o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky 

○ v případě, že uchazeč splňuje podmínky takového přijetí

● Úředně ověřené kopie všech vysvědčení 

○ notář, matrika, škola – součást žádostí o přijetí bez přijímacích 

zkoušek

● Bonifikace 

○ úředně ověřené doklady o umístění v soutěžích, 

o složení mezinárodní zkoušky z cizích jazyků  aj. 



Jiné požadavky fakult

● Nepřikládat a nezasílat k přihlášce žádné další přílohy

○ vše požadované přinést osobně až k přijímacím zkouškám

● Neuvádět na přihlášku žádné známky 

○ jediným kritériem pro přijetí je umístění podle výsledků 

přijímacích zkoušek

● Uvést  známky a průměry pouze  z profilových předmětů



Typy vysokých škol
● Veřejné

● Státní 

● Soukromé 

Forma studia

● Prezenční (PS)

● Kombinovaná (KS) 



Přijímací zkoušky – 1.
● Organizované VŠ

○ oborové testy (zpracované školou)

○ test studijních předpokladů 

● MU Brno – všichni test studijních předpokladů (mimo LF a PharmF)

Jednotný termín 24.-25. dubna 2021

○ 60 otázek - verbální, numerické, analytické a kritické myšlení,

prostorová představivost a kulturní přehled

○ z uvedeného je 10 otázek zadaných v cizím jazyce

○ 100 minut

○ nabídka 5 možností, 1 správná



Přijímací zkoušky - 2.

● Testy SCIO 

○ více www.scio.cz

● Obecné studijní předpoklady 

● Oborové testy (M, F, Bi, ZSV..…)



Scio 

Národní srovnávací zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímačky

na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku.

● Probíhají šestkrát ročně na mnoha místech i online.

● Přihlásíte se sami NEZÁVISLE na přihlášce na VŠ.
● Můžete se přihlásit kdykoliv, i před přihlášením na VŠ.

● První termín již 12.12.2020 online

● Počítá se jen váš nejlepší výsledek!

https://www.scio.cz/1_eshop/addToCart.asp?projekt=nsz


Ceny a platby SCIO
Základní registrační poplatek za zkoušku je 530 Kč (za ZSV v 1. termínu 260 Kč).

Online varianta zkoušky je dražší o 280 Kč.

V přihlášce budete mít výběr z několika variant. Výsledky všech jsou plnohodnotné a stejné, liší se jen v 

dodatečných službách:

● Mini, 530 Kč = jen zkouška

● Standard, 640 Kč = zkouška, analýza výsledku a šancí na přijetí, zpracování předběžných výsledků 

do 2 dnů po zkoušce

● Komplet, 880 Kč = zkouška, analýza, tištěné certifikáty s výsledkem, zasílání informací na mobil…

● Na zkoušky i přípravu je možné uplatnit sociální slevu (zkoušky i příprava zdarma) a některé 

fakulty poskytují svým uchazečům poukazy.



Termíny SCIO zkoušek

Zkouška Uzávěrka Předměty

12. prosince 2020 26. listopad 2020 OSP, ZSV

6. února 2021 2021 OSP, ZSV, MAT

6. března 2021 2021 OSP, ZSV, MAT, AJ

28. března 2021 2021 OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, jazyky

17. dubna 2021 2021 OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, jazyky

22. května 2021 2021 OSP, ZSV, Bi, Che



Přijímací zkoušky - 3

● Přijetí na základě průměru ze SŠ

● Přijetí na základě maturitní zkoušky z vybraného 

předmětu 



Přijímací řízení na VŠ šk. r. 2019/2020

4.A Oktáva Celkem 

Absolvovalo 29 30 59

Podalo přihlášku na VŠ 29 29 58

Přijato na VŠ 29 28 57

% přijatých na VŠ 

z přihlášených 
100 96,55 98,28

% přijatých na VŠ z celku 100 93,33 96,61



Děkuji za pozornost.

Online konzultace pro maturanty.

3.  11. 2020


