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FAKULTY, KTERÉ UZNÁVAJÍ ŠESTÝ TERMÍN NSZ (27. 5. 2017)

Fakulta architektury ČVUT Praha

Farmaceutická fakulta UK Praha

Fakulta informačních technologií ČVUT Praha 

Národohospodářská fakulta VŠE Praha

Pravnická fakulta UK Praha

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha 

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Brno

Právnická fakulta ZČU Plzeň

Fakulta strojní ZČU Plzeň

Právnická fakulta UP Olomouc

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU Opava

VŠEM Praha
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Poslední termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ)
Kdy zkoušky proběhnou:  
27. 5. 2017

Uzávěrka přihlášek:  
11. 5. 2017

Předměty:  
OSP, ZSV, Přírodní vědy (Bio, Che)

OSP = test Obecné studijní předpoklady, ZSV = základy společenských věd, MAT = matematika

Přijímačky nanečisto na medicínu

Proč se zúčastnit?
- odstraníte stres ze zkoušky
- vyzkoušíte si situaci při ostré zkoušce
- porovnáte se s ostatními uchazeči

Zkoušky proběhnou v sobotu 27. května 2017 v Praze, Brně, Olomouci, 
Hradci Králové a Plzni.

Přijímačky obsahují test z biologie, chemie a fyziky.

Testy jsou sestaveny, aby vám poskytly přípravu na 3. lékařskou fakultu  
a lékařské fakulty v Brně, Hradci Králové a Plzni.

Přihlásit se můžete na webové adrese medicina.scio.cz 



Výsledky didaktických testů (ČJL, MAT, CJ): nejpozději 16. května 2017. 

Výsledky písemných prací z ČJL a cizího jazyka: do začátku konání úst-

ních zkoušek společné části v příslušné třídě, nejpozději však do 29. květ-
na 2017.  

 

Statut studenta = studentské výhody

n Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. 
roku

n Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do 
dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia 
až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku

n Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku

n Slevy v dopravě, kultuře, ISIC a podobně. Často 
platné mezinárodně.

Opravné zkoušky: pouze z povinných předmětů. Z nepovinných před-
mětů opravnou zkoušku skládat nelze.

Z každého předmětu lze konat dvě opravné zkoušky; máte na to nejvýše 
5 let od ukončení posledního ročníku SŠ. 

Opakujete pouze tu zkoušku, resp. pouze tu dílčí zkoušku (ČJL a cizí jazyk)
kterou jste nevykonal/a úspěšně.. 

Chcete-li opravnou zkoušku konat v podzimním termínu, podejte při-
hlášku k opravné zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června 2017. 

Opravné a náhradní písemné zkoušky (didaktické testy a písemné prá-
ce) společné části maturitní zkoušky se budou konat od 4. do 8. září 2017.

V tom případě je potřeba podat žádost o přezkum.
Úřady mají lhůtu 30 dnů na vyřízení žádosti o přezkum.

Žádost by měla obsahovat:
n jméno a příjmení žáka;
n identifikační číslo žáka (šestimístné číslo v horním rohu pozvánky 

k maturitní zkoušce nebo ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce 
potvrzeném ředitelem školy);

n název a sídlo školy;
n doručovací adresa pro zaslání rozhodnutí;
n předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést kon-

krétní dílčí zkoušku).

Didaktické testy (ČJL, MAT, CJ)
Žádost o přezkum: do 20 dnů od konce období pro konání did. testů. .

Nutno adresovat na:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Kar-
melitská 7, 118 12 Praha 1 

Písemná práce a ústní zkouška společné části a profilové zkoušky
Žádost o přezkum: do 20 dnů od konce období pro konání.  
Žádost podávejte místně příslušnému krajskému úřadu či magistrátu.: 

MŠMT, kraj. úřad (magistrát) odpoví do 30 dnů od doručení žádosti.

Studentem zůstanete v těchto případech:
n Pomaturitní jazykové studium – škola musí mít akreditaci a studium 

musíte zahájit do konce kalendářního roku po první vykonané matu-
ritní zkoušce. Ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít 
o denní studium nejméně 20 hodin týdně po celý školní rok.

n Studium SŠ nebo VOŠ – pozor ale na výdělečnou činnost a formu stu-
dia. Není-li studium v denní formě, jsou omezeny výše výdělku. 
Pokud výdělek překročí určitý limit a zakládá účast na nemocenském 
pojištění, ztrácíte status studenta. 

n Studium na jiné VŠ. I když v červnu zjistíte, že nejste přijati na vaši VŠ, 
stále je šance. Některé fakulty veřejných vysokých škol vyhlašují 
druhé kolo přijímajícího řízení, které probíhá během léta. Většina sou-
kromých VŠ přijímá i v průběhu července a srpna. 

n POZOR. Přípravné kurzy nezakládají nárok na status studenta. Tedy 

pokud nejde o pomaturitní jazykové studium (viz výše) nebo o kurz, 
který je kombinován s takovým studiem. 

Nevěšte hlavu a rozhodně neházejte flintu do žita! Dojde-li k tomu, 
nebudete první a ani poslední. Neúspěch ještě neznamená, že na 

maturitu nemáte. Loni šlo na opravný termín 23 % maturantů. Zhruba 
polovina z nich nakonec na druhý pokus uspěla.

Pokud nyní úspěšně složíte přijímací zkoušku, tak vás většina vyso-

kých škol podmínečně přijme a s dodáním maturitního vysvědčení 
počká až do zápisu, tj. do září. Ale raději si ověřte, že zrovna ta vaše 
fakulta mezi ně patří. 

Přihlásíte-li se k opravnému podzimnímu termínu, nemusíte se až do 

konce prázdnin zabývat sociálním a zdravotním pojištěním. To zname-

ná, že do 31. srpna na úřad práce chodit nemusíte. Za studenta jste pova-

žováni právě do tohoto data. 


