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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V LISTOPADU

2. 11. 2019  

4. 11. 2019

5. 11. 2019

6. 11. 2019

7. 11. 2019

8. 11. 2019

9. 11. 2019

12. 11. 2019

14. 11. 2019

15. 11. 2019

16. 11. 2019

18. 11. 2019

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V LISTOPADU

Divadelní fakulta, AMU v Praze

Filmová a televizní fakulta, AMU v Praze

Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně

Akademie výtvarných umění v Praze

Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Divadelní fakulta, JAMU v Brně

Hudební fakulta, JAMU v Brně

Fakulta umění a architektury, TU v Liberci

Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Fakulta architektury, VUT v Brně

F. designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni

Divadelní fakulta, JAMU v Brně

Akademie výtvarných umění v Praze

Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

CEVRO Institut, z. ú., Praha 

Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

CEVRO Institut, z.ú., Český Krumlov 

Fakulta architektury, ČVUT v Praze 

Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Fakulta vojenského leadershipu, UO, Brno

Fakulta vojenských technologií, UO, Brno

Fakulta stavební, VUT v Brně 

Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze

University of New York in Prague

Anglo-americká vysoká škola, z. ú., Praha 

Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o., Praha

21. 11. 2019

22. 11. 2019

23. 11. 2019

25. 11. 2019

26. 11. 2019

27. 11. 2019

28. 11. 2019  

15. 11. 2019  

22. 11. 2019 

25. 11. 2019

30. 11. 2019

ZAJISTĚTE SI PŘIJETÍ NA VŠ 
UŽ V PROSINCI

Národní srovnávací zkoušky uznávají desítky 
fakult. Některé z nich určují percentil, jehož 

dosažení vám garantuje přijetí na fakultu. Už 
na prosincových zkouškách si tak můžete 

zajistit přijetí na vysokou školu.

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY (NSZ) SCIO

První termín zkoušek se uskuteční už 7. prosince.

n Uzávěrka přihlášek je 21. listopadu.

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

n Místa konání zkoušek: Brno, Břeclav, České Budějovice, 
Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Liberec, 
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, 
Praha, Prostějov, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, 
Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín.

n Nepodceňujte přípravu. Na www.scio.cz/nsz/testy najdete 
testy z minulého roku, které si můžete vyzkoušet zdarma. 

n V prosincovém termínu zjistíte své šance ještě před tím, 
než podáte přihlášku na samotnou VŠ. Pokud se vám 
zkouška povede, po zbytek roku máte klid. A když ne? 
Pak máte ještě dost času si výsledek opravit. 

n Základní poplatek za jednu zkoušku je 510 Kč. Účastníci, kteří 
prokáží sociální potřebnost, mají zkoušku zdarma. 

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

n K NSZ, a to i k pozdějším termínům, se můžete přihlásit na:
www.scio.cz/nsz/prihlasit

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o.

Matematicko-fyzikální fakulta, UK, Praha

ČZU v Praze (všechny fakulty)

VŠCHT v Praze (všechny fakulty)

F. technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

Fakulta chemická, VUT v Brně

Ekonomická fakulta, TU v Liberci 

F. mechatr., inform. a meziobor. studií, TU v Liberci

Fakulta strojní, TU v Liberci

Fakulta textilní, TU v Liberci

Fakulta zdravotnických studií, TU v Liberci

VŠCHT v Praze (všechny fakulty) 

F. technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze 

F. elektrotech. a komunik. technologií, VUT v Brně 

Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

F. reg. rozvoje a mezin. studií, MENDELU v Brně 

Fakulty využívající NSZ Scio 



JISTOTA UPLATNĚNÍ V PRAXI, NEBO VYSNĚNÝ OBOR?

Možností, podle kterých si vybírat obor na VŠ, je mnoho. 

Zatímco pro někoho je nejdůležitější studentský život     

a s tím související například výběr univerzitního města, 

jiní uchazeči se rozhodují podle toho, zda jim obor           

v budoucnu zajistí vysoký výdělek.

Z dotazníků, které pravidelně dáváme k vyplnění 

uchazečům před testy OSP, vyplývá, že v posledních 

letech výrazně narůstá počet těch, pro které je při 

výběru VŠ nejdůležitější kvalita výuky (34 % uchazečů 

ve školním roce 2018/2019 oproti 25 % v roce 

2011/2012). Ještě důležitější je pro ně jistota uplatnění 

v praxi a vysokého výdělku (46 % ve školním roce 

2018/2019), naopak například „co nejlevnější studium“ 

je podstatným kritériem jen pro minimum uchazečů.

Ať už budete při výběru VŠ zohledňovat jakékoli důvody, 

zkuste si vybrat takový obor, který vás bude bavit už 

během studií. České univerzity v současnost bojují           

s vysokou studijní úmrtností a více než polovina 

bakalářských studií končí neúspěchem. Když si svůj obor 

vyberete dobře a skutečně se zaměříte na to, v čem jste 

dobří a co vás baví, studium vás pak jen těžko 

nepříjemně překvapí. 

Co budu studovat?
TIPY, KTERÉ VÁM MOHOU POMOCI PŘI VÝBĚRU OBORU NA VŠ

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ

Listopad je ideální měsíc na to se definitivně 

rozhodnout, kam si podat přihlášku. 

Fakulty už zveřejnily konečné podmínky přijímacího 

řízení a mnoho z nich začíná organizovat dny 

otevřených dveří. 

Pokud se navíc plánujete hlásit na umělecké školy, které 

přijímačky organizují na základě jiného harmonogramu, 

pravděpodobně budete muset podat přihlášku už nyní. 

Právě teď je také správný čas zjistit, zda zvolená fakulta 

pořádá vlastní přijímačky, nebo využívá Národních 

srovnávacích zkoušek od Scio. V takovém případě se 

můžete přihlásit už na první termín testování 7. prosince 

a dozvědět se, jak jste na tom. 

VYSOKÁ ŠKOLA NANEČISTO

Obor jste si už víceméně vybrali, ale pořád si nejste jistí, 

zda vás bude skutečně bavit? Nejprestižnější univerzity 

světa – včetně Harvardu, Stanfordu či MIT – dnes 

nabízejí takzvané MOOC (massive open online course) 

kurzy, které jsou bezplatné a pokrývají snad všechny 

vysokoškolské obory. Kurzy probíhají formou videa, jsou 

interaktivní a můžete si díky nim udělat obrázek, jak by 

mohlo studium vybraného oboru vypadat. Komplikací 

by snad mohla být jen nutnost angličtiny, nicméně videa 

lze sledovat s titulky a navíc zpomaleně. 

Dobrým tipem při výběru oboru je také vyhledat si na 

stránkách fakulty harmonogram studia, vyučované 

předměty a jejich sylabus (tedy obsah, cíle                         

i doporučenou studijní literaturu). Díky tomu už předem 

zjistíte, zda vás nabízené předměty lákají, nebo vám 

naopak příliš blízké nejsou. Můžete se tak vyhnout            

i nedorozuměním – není výjimečné, že studenty 

sociologie či psychologie, kteří se plánovali zcela 

vyhnout matematice, nepříjemně překvapí nutnost 

studia statistiky. 

POMOC PŘI VÝBĚRU

Na internetu najdete několik nástrojů, které vám mohou 

při výběru vhodného oboru pomoct. Dobrým 

odrazovým můstkem je jednoduchý dotazník Kam na 

vysokou školu na serveru 

www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly, který 

vám zabere 8 minut a pomůže srovnat myšlenky            

v hlavě. Dotazník zjistí, zda jste spíš přírodovědný, či 

humanitní typ, a na konci vám nabídne seznam oborů, 

které by vám mohly bavit. Navíc je zcela zdarma.

 V čem jsem dobrý/á?

 Co mě motivuje?

 Při čem si užiju nejvíce zábavy?

 Je něco, co jsem vždycky chtěl/a zkusit?

 Co je můj oblíbený předmět ve škole?

 O čem si rád/a čtu ve volném čase?

 Na které úspěchy jsem nejvíc pyšný/á?

 Čím jsem chtěl/a být jako dítě?

 Kdybych si mohl/a vybrat jakékoli zaměstnání, 

 které by to bylo?

 Ke komu či čemu vzhlížím?

OTÁZKY, KTERÉ MI POMOHOU PŘI ROZHODOVÁNÍ

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n


