
Vážení rodiče,  
 
Vaše dítě směřuje do maturitního ročníku, který pro něho bude nejdůležitějším za celé období studia. Kromě 
maturit pravděpodobně stojí před výzvou dobře vybrat vysokou školu a uspět v přijímacím řízení. Přestože se 
procento přijatých uchazečů stále zvyšuje, stejně zhruba polovina uchazečů v přijímacím řízení zůstává 
neúspěšných nebo volí pouze náhradní možnost studia na VŠ (vizte graf níže). 

Scio se zabývá vzděláváním 
již od roku 1996 a již více než 16 
let připravuje Národní srovnávací 
zkoušky. Podle nich přijímají 
uchazeče desítky fakult v ČR a 
sedm fakult na Slovensku. 
Vybrali jsme pro Vás tři 
doporučení, která mohou pomoci 
Vám a Vašemu dítěti získat 
výhodu v přijímacím řízení. 
Příčinou neúspěchu uchazečů o 
studium na VŠ totiž bývá to, že se 
dozvídají informace příliš pozdě. 
Vy jako jejich rodiče je ale 
obvykle dokážete motivovat, aby 
se o svou budoucnost starali včas 
a zodpovědně. 
 
Tři doporučení – Jak se vyhnout nejčastějším chybám 

1) Konkrétní obor studia si uchazeč může vybrat už nyní 
V prosinci může být na správné rozhodnutí a zjištění potřebných informací pozdě. Vysokou školu můžete vybrat 
na www.jobs.cz/vs už nyní. Portál umožňuje školy filtrovat dle: 

� hlavního zaměření (např. ekonomie a management, jazyky a mezinárodní studia, medicína a farmacie atd.) 
� oborového zaměření 
� krajů ČR 
� typů studia (bakalářské, magisterské, …) a formy studia (prezenční, distanční, kombinovaná) 

 
Portál poskytuje také informace o průměrných mzdách profesí, vyučovaných předmětech na konkrétních VŠ, 
nabízí brigády, spojení se zaměstnavateli, ukázky testů atp. 
 
2) Zajistěte si oficiální přípravu na Národní srovnávací zkoušky (NSZ) se slevou 
Již nyní se můžete nezávazně zaregistrovat na www.kurzy.scio.cz. Pokud v budoucnu přípravný kurz skutečně 
objednáte, získáte slevu. V létě Vám napíšeme e-mail a slevu Vám nabídneme. Jedná se o oficiální přípravu na 
NSZ od společnosti Scio. 

Oproti tomu příprava, kterou společnost Scio nevydává nebo necertifikuje, často obsahuje odlišné testy, které 
mohou uchazeče spíše poškodit, než aby mu pomohly. 
 
3) Motivujte své dítě, ať si vyzkouší Národní srovnávací zkoušky rok dopředu 

Z našich dotazníků víme, že maturanti 
se často nechtějí obracet na své rodiče, 
aby jim přispěli na přijímací řízení 
anebo na přípravu na zkoušky. Pokud 
chcete své děti podpořit, nabídněte 

jim, ať se zúčastní Národních srovnávacích zkoušek již tento rok. V případě testu obecných studijních předpokladů 
(OSP) dokonce ani nezáleží na tom, kolik látky už ve škole probrali. Test neobsahuje vědomostní úlohy. Zkoušek 
se může zúčastnit každý (dokonce i rodič), přihlásíte se na www.scio.cz/nsz a vyberete si jedno z 30 měst konání.  
 
 

Chcete se dozvědět o Národních srovnávacích zkouškách více? Termíny, přihlašování, obory, podoba testů, průběh 
zkoušky, výsledky… Doporučujeme krátké video rozdělené do 10 výstižných kapitol (www.scio.cz/video). 

 
S pozdravem za společnost Scio Jiří Simonides 

Tel. +420 245 705 555, scio@scio.cz, www.facebook.com/scio.nsz, Scio, Pobřežní 34, Praha 8 – Karlín 

Termín konání Uzávěrka přihlášek Předměty 

28. 4. 2012 (sobota) 15. 4. 2012 OSP, ZSV, Biologie, Aj, Nj 

26. 5. 2012 (sobota) 10. 5. 2012 OSP, ZSV 

Poměr přijatých a nep řijatých uchaze čů do prezen čního studia
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Nepřijatí (uchazeči, kteří vůbec
neuspěli v přijímacím řízení;
zdroj dat: UIV)

Přijatí na náhradní fakultu
(uchazeči přijatí na obory a
školu, kam si podali přihlášku
pouze jako na náhradní
možnost studia; odhad)

Přijatí na fakultu 1. volby
(uchazeči přijatí právě na ten
obor a školu, kam si nejvíce
přáli se dostat; odhad)


