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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V LISTOPADU

23. 11. 2018         Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 
ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze           
Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze           
Institut vzdělávání a poradenství, ČZU v Praze           
Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze           
Technická fakulta, ČZU v Praze
Fakulta filosofická, UHK v Hradci Králové

23–24. 11. 2018    Divadelní fakulta, AMU v Praze
          Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze
          Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze
          Fakulta potravinářské a biochemické technologie,

   VŠCHT v Praze
          Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

24. 11. 2018         Ekonomická fakulta, TU v Liberci
          Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

   TU v Luberci    
          Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci 
          Fakulta textilní, TU v Liberci
          Fakulta zdravotnických studií, TU v Liberci

26. 11. 2018         Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
27. 11. 2018         Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

          Fakulta elektrotechniky a komunikačních tech., VUT v Brně
28. 11. 2018         Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze
29. 11. 2018         Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.
30. 11. 2018         Divadelní fakulta, AMU v Praze

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V LISTOPADU

Divadelní fakulta, AMU v Praze
Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně
Filmová a televizní fakulta, AMU v Praze
Divadelní fakulta a Hudební fakulta, JAMU v Brně
Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Fakulta architektury, VUT v Brně
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni
Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín
Fakulta umění a architektury, TU v Liberci
Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

1. 11. 2018      CEVRO Institut, z.ú., Český Krumlov
     Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni 

3. 11. 2018      Divadelní fakulta, AMU v Praze
     Divadelní fakulta, JAMU v Brně
     Lékařská fakulta, MU v Brně
     Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

6. 11. 2018       Vysoká škola logistiky, o.p.s. 
7. 11. 2018      CEVRO INSTITUT, z.ú., Praha
8. 11. 2018       Fakulta architektury, ČVUT v Praze
8–9. 11. 2018   Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
9. 11. 2018       Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

      Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
      Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně
      Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 

10. 11. 2018     Dopravní fakulta Jana Pernera, UPa v Pardubicích
      Fakulta stavební, VUT v Brně

12. 11. 2018     Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze
14. 11. 2018     Vysoká škola finanční a správní, a.s.
19. 11. 2018     ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
21. 11. 2018     Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
22. 11. 2018     Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze

      University of New York in Prague
23. 11. 2018     Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

      Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
      Fakulta stavební, ČVUT v Praze

15. 11. 2018
19. 11. 2018
22. 11. 2018
30. 11. 2018

ZAJISTĚTE SI PŘIJETÍ NA VŠ 
UŽ V PROSINCI

Už na prosincových zkouškách si můžete 
zajistit přijetí na vysokou školu. 

Národní srovnávací zkoušky uznávají desítky 
fakult po celé ČR a SR, přehled najdete na 

www.scio.cz/fakulty

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY (NSZ) SCIO

První termín zkoušek proběhne už 8. prosince

Uzávěrka přihlášek k termínu je 22. listopadu

Napsat si můžete test Obecných studijních předpokladů (OSP), 
test Základů společenských věd (ZSV) nebo test Všeobecných 
študijných predpokladov (VŠP)

V prosincovém termínu jsou zkoušky levnější než v ostatních, 
kromě toho poznáte včas svoje šance na přijetí na různé fakulty 
a v případě, že by se vám zkouška nepodařila, budete mít stále 
dost času na opravu

Jako přípravu si můžete vyzkoušet testy z minulého roku,
které najdete zdarma na www.scio.cz/nsz/testy

Studenti s nárokem na sociální slevu mají zkoušku zcela zdarma

Místa konání zkoušek: Brno, Břeclav, České Budějovice,
Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Pardubice, Plzeň, Praha, Sokolov, Teplice, Zlín

Přehled fakult, které uznávají výsledky zkoušek, najdete na webu
www.scio.cz/fakulty

K prosincovému termínu NSZ se můžete přihlásit přes stránku
www.scio.cz/nsz/prihlasit

MENDELU v Brně



1. KTERÝ OBOR? RYCHLE A JEDNODUŠE

Tento dotazník, který je zdarma, vám pomůže srovnat si v hlavě, 
k čemu vás to táhne více. Obsahuje 50 jednoduchých otázek, 
jeho vyplnění zabere jen 10-15 minut a nakonec nabídne seznam 
studijních oborů, které by mohly být vhodné právě pro vás. 
www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce-vyberem-skoly

2. CO VLASTNĚ DĚLÁ BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR?

A co geodet? A jakou školu by měl mít vystudovanou? 
A co by měl umět? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete 
na tomto webu. Popsáno je více než 1200 pracovních pozic.
www.nsp.cz

3. JAKÝ PLAT MÁ WEBDESIGNER A JAKÝ
BIOTECHNOLOG?

A kolik hodin za měsíc odpracují? Podobné informace je 
možno najít na této stránce:
www.mpsv.cz/ISPV.php 

4. NALEZNU PO ŠKOLE UPLATNĚNÍ?

Vysokoškoláci vykazují trvale nejnižší míru nezaměstnanosti. 
Jak jsou na tom jednotlivé obory a absolventi konkrétních 
fakult s uplatnitelností? A jak s platy? Přehledný souhrn 
naleznete v tomto pdf:
www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Uplatneni 
absolventu VS. LN 2015-02-17.pdf 

5. JAKÉ OBORY SE VŮBEC DAJÍ STUDOVAT?

Nabídka studijních oborů je velmi široká a není vždy 
jednoduché se v nich zorientovat. Některé obory by člověk na 
některých fakultách ani nečekal. Víte třeba, že na Fakultě 
tělesné kultury v Olomouci lze studovat obory jako 
Rekreologie či Fyzioterapie? Anebo obor Web a multimedia na 
Fakultě elektrotechnické ČVUT? S vyhledáváním studijních 
oborů vám pomůže tato databáze:
www.jobs.cz/vysoke-skoly

Volba oboru studia na VŠ

   

6. V ČEM JSEM DOBRÝ?

Skrývá se můj potenciál spíše ve schopnosti analyzovat 
problémy? V komunikaci s lidmi? Ve smyslu pro inovace? 
Anebo mám schopnost motivovat ostatní? Vaše silné stránky 
pomůže odhalit test, který připravili zkušení psychologové. 
Může vám napovědět, která oblast práce a studia by pro vás 
byla vhodnější.
www.testsilnychstranek.cz

7. JAK JSEM NA TOM SE STUDIJNÍMI

PŘEDPOKLADY?

Několik desítek fakult přijímá na základě testu Obecných 
studijních předpokladů anebo obdobných testů. Vyzkoušejte 
si tento test on-line ve zkrácené verzi zdarma.  Zjistíte jak 
test vypadá, jaké obsahuje úlohy a dozvíte se i výsledek 
a šance na přijetí na různé fakulty.
www.scio.cz/nsz/osp.asp

7 TIPŮ, KTERÉ MI MOHOU POMOCI S ROZHODOVÁNÍM

Nabídka vysokých škol je velmi široká a zvolit si obor studia, 
který ovlivní celý zbytek života, tak může být celkem oříšek.

STÁLE NEVÍTE, JAK SE ROZHODNOUT? 
Zkuste si odpovědět na následující otázky 

n U kterých věcí mám pocit, že jsem v nich dobrý/á?

n Co mne motivuje?

n Při čem ci užiju nejvíce zábavy?

n Ke komu či k čemu vzhlížím?

n Je něco, co jsem chtěl/a vždycky zkusit? 

n Na které úspěchy jsem nejvíce pyšný/á?

n Jaká je či byla moje oblíbená hodina ve škole?

n O čem si rád/a čtu ve volném čase?

n Kdybych si mohl/a na jeden den zvolit jakékoliv

       zaměstnání, které by to bylo?

n Čím jsem chtěl/a být v dětství?




