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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V LISTOPADU

1. 11. 2017  

  

2. 11. 2017   

  

  

4. 11. 2017  

8. 11. 2017  

9. 11. 2017  

10. 11. 2017 

11. 11. 2017  

13. 11. 2017 

22. 11. 2017 

   

23. 11. 2017 

  

24. 11. 2017      

  

  

  Fakulta životního prostředí,  ČZU v Praze

  Provozně ekonomická fakulta,  ČZU v Praze

  Technická fakulta,  ČZU v Praze

  Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

  Právnická fakulta,  UPOL v Olomouci

  Fakulta chemické technologie,  VŠCHT v Praze

  Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze

  F. potravin. a biochem. technologie, VŠCHT v Praze

  F. technologie a ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

  Divadelní fakulta, AMU v Praze

  Ekonomická fakulta, TUL v Liberci

  F. mechatron., informat. a meziobor. studií, TUL 

  F. přírod.-humanitní a pedagogická, TUL v Liberci

  Fakulta strojní, TUL v Liberci

  Fakulta textilní, TUL v Liberci

  Fakulta zdravotnických studií, TUL v Liberci

  Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze

  Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze

  F. potravin. a biochem. technologie, VŠCHT v Praze

  F. technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

  F. jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V LISTOPADU

Divadelní fakulta,  AMU v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU v Praze 

Divadelní fakulta, JAMU v Brně (vybrané obory)

Fakulta architektury, VUT v Brně

Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín  

(vybrané obory)

Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

CEVRO INSTITUT, z.ú., Praha

Divadelní fakulta, AMU v Praze

CEVRO INSTITUT, z.ú., Český Krumlov

Fakulta informatiky MU

Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

Divadelní fakulta, AMU v Praze

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín

Divadelní fakulta, JAMU v Brně

Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice

Fakulta stavební, VUT v Brně

Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze

Fakulta elektrotechniky a komunikačních     

technologií, VUT v Brně

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních    

zdrojů, ČZU v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze

Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze

24. 11. 2017  

  

 

25. 11. 2017

28. 11. 2017      

15. 11.2017  

22. 11. 2017 

30. 11. 2017

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 9. prosince

n Uzávěrka přihlášek k termínu je 23. listopadu

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

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

n Můžete si zdarma vyzkoušet testy z minulého roku

n Studenti s nárokem na sociální slevu mají zkoušku 
zcela zdarma

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

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

n K prosincovému termínu NSZ se můžete přihlásit na
www.scio.cz/nsz/prihlasit



Volba vysoké školy
DŮLEŽITÉ JE I MĚSTO, KDE BUDETE STUDOVAT

PRAHA

Praha je evropskou metropolí, v porovnání s ostatními 

univerzitními městy tu proto čekejte největší ruch a 

koncentraci cizinců. Téměř v každém baru nebo klubu 

narazíte na spoustu cizinců, získáte příležitost seznámit 

se s novými lidmi a poznáte odlišnou kulturu jiných 

národů.

Kromě toho je Praha centrem kulturního dění, najdete tu 

nepřeberné množství kin, divadel, galerií, těšit se můžete 

i na bohaté sportovní vyžití.

V Praze je třeba počítat s vyššími cenami, na všechnu 

tuhle zábavu je třeba něco našetřit a v Praze se brigáda 

shání poměrně snadno. 

BRNO

Brno je druhé největší město České republiky a v řadě 

možností a příležitostí, které nabízí, se může srovnávat s 

Prahou.

Brno je městem kultury, své si tu najdou milovníci 

divadla, muzikálů i alternativních scén. 

Přestože je Brno oproti Praze o něco klidnější, i tady 

najdete řadu barů, klubů, hospod a restaurací.

K dispozici vám budou tenisové kurty, fitka, plavecké 

bazény, sauny a sportovní haly, pořád bude co podnikat, 

nemusíte se bát, že byste se tu nudili.

V jihomoravské metropoli vzniká řada institucí 

podporujících vědu a startupy, poměrně snadno tu 

najdete i brigádu. 

  

OLOMOUC

Pětinu populace Olomouce tvoří právě studenti, kteří tu 

mají skvělé zázemí k trávení volného času. Je tu řada 

kaváren a originálních hudebních klubů, volný čas 

můžete trávit na pikniku v jednom z parků nebo vyrazit 

na některé ze sportovišť.

Atmosféra je tu rodinná, město není tak velké a 

anonymní jako třeba Praha, určitě se tady ale nebudete 

nudit.

V Olomouci sídlí nejstarší česká univerzita, najdete tu 

krásné historické centrum - Olomouc je domácká, 

historická a krásná (před několika lety byla Olomouc 

zařazena mezi deset skrytých pokladů Evropy).

OSTRAVA

Co vás napadne jako první v souvislosti s Ostravou? 

Možná doly a industriální stavby.  Ostrava už ale dávno 

není černým městem, podíl zeleně na jednoho obyvatele 

je z měst v České republice dokonce jeden z největších.

PLZEŇ

Plzeň je město piva a pivo je spojené se studentským 

životem. 

Plzeň není příliš velké město, ale najdete tady vše, co 

potřebujete, navíc má ideální polohu směrem k Praze i k 

Německu (kam můžete vyrazit na nákupy, studovat na 

Erasmus nebo v létě na brigádu).

Univerzita tu nabízí poměrně velké množství různých 

neoficiálních nadstavbových kurzů a nabídka Erasmů je 

také velmi dobrá.

ZLÍN

Ani Zlín není špatné město pro vysokoškolský život. 

Zdejší univerzita je poměrně mladá a může se pyšnit 

moderními budovami. Nemusíte cestovat autobusem 

hodinu, všude se dostanete jednoduše pěšky. Všechny 

univerzitní budovy jsou situované okolo nebo přímo v 

centru města, bary, kluby, sportoviště a knihovny tak 

najdete v blízkém okolí. Velké akce jako je Majáles, 

Reprezentační ples nebo Vítání prváků (celkem cca 10 

tisíc návštěvníků) si studenti ve Zlíně organizují sami - v 

rámci Studentské unie tak najdete spoustu známých a 

získáte skvělou praxi.

  

OPAVA

Pokud nechcete trávit hodiny dojížděním mezi školou, 

kolejí a kavárnou nebo klubem, bude studium v Opavě 

právě pro vás. V klidné atmosféře malého univerzitního 

města se vám nestane, že byste neznali všechny své 

spolužáky ani že by vyučující neznali všechny své 

studenty. K dispozici je divadlo, kino a filmový klub, k 

tomu řada hospůdek a barů, o zábavu je tu tedy 

postaráno.

Přestože o ostravských univerzitách v souvislosti s 

tradicí zřejmě neslýcháte moc často, vysoké školství tu 

funguje už od roku 1849.

Navštívit tady můžete vyhlášené undergroundové kluby, 

určitě jste také minimálně slyšeli o Colours of Ostrava. Ve 

zkouškovém období vás potěší možnost učit se na dece u 

největšího přírodního koupaliště v České republice.


