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UŽ SI VYBÍRÁTE VYSOKOU ŠKOLU?

Pokud už víte, na které škole chcete studovat, máte malý 

náskok před ostatními. Většina třeťáků podle průzkumů 

uvádí, že už sice mají představu o oboru studia, ale školu si 

vybrali až v maturitním ročníku. Téměř 20 % se rozhodlo 

dokonce až těsně před uzávěrkou podávání přihlášek               

v únoru.

Proč byste se tedy měli výběrem zabývat už teď? Většina 

škol si stále mezi uchazeči vybírá a na ty nejprestižnější 

obory se dostane třeba jen 1 uchazeč z 10. S rostoucím 

počtem vysokoškolských absolventů pak může v budoucnu 

mnohem více záležet na konkrétní škole, fakultě i oboru, 

který jste studovali. Pokud si vyberete včas, budete mít 

prostor se seznámit s podmínkami přijímacího řízení, včetně 

různých bonifikací za jazykové zkoušky, středoškolské 

výsledky nebo účast u Národních srovnávacích zkoušek,         

a tak podstatně zvýšíte své šance na přijetí.   

  

Některé fakulty vysokých škol navíc uzavírají přihlášky už na 

podzim, zejména umělecké školy. Pokud ještě váháte nad 

výběrem toho správného oboru, nabízíme vám na druhé 

straně našeho newsletteru několik užitečných rad a tipů, jak 

se efektivněji rozhodnout.       

do vánoc ve čtvrťáku

ve třeťáku

těsně před uzávěrkou 
přihlášek (leden, únor)

dříve než ve třeťáku

Kdy se uchazeči rozhodli, že podají přihlášku na konkrétní VŠ? 

CHCETE SE V LÉTĚ BĚHEM DVOU TÝDNŮ NAUČIT NEBO ZDOKONALIT V PROGRAMOVÁNÍ NA PŮDĚ VŠ?
Přihlašte se na kurz Introduction to Computer Science

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze                   
ve spolupráci se Stanford University si pro vás připravila  
jedinečnou nabídku – letní kurz programování                    
INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE.

Máte tak unikátní příležitost zjistit, jak vypadá                        
informatický kurz na jedné z nejlepších světových            
univerzit – Stanford University.

Naučíte se základy programování pod vedením                
profesorů a lektorů z obou univerzit a to vše zábavnou 
formou. 

Kurz je veden v anglickém jazyce a je určen především 
úplným programátorským začátečníkům, ale jistě se       

na něm nebudou nudit ani ti, kteří již s programováním 
nějakou zkušenost mají.

Náklady kurzu jsou plně hrazeny (stravování, ubytování 
mimopražských účastníků, víkendový program).               
Zaplatíte jen registrační poplatek 500 Kč, a to až po 
případném přijetí do kurzu (kapacita kurzu je 100          
účastníků, fakulta si vyhrazuje právo výběru účastníků).

Přihlásit se můžete do 30. dubna

Kurz proběhne 9. - 20. července 2018 na Fakultě              
informačních technologií v Praze.

Více informací najdete na webu  fit.cvut.cz/ICS



1. U , 

Každý z nás má na něco talent, určitě i vy znáte ten svůj. Popřemýšlejte o 
něm. Zeptejte se přátel či rodiny, v čem si myslí, že jste dobrý/á? Sestav-
te si s jejich pomocí žebříček charakteristik, které vás definují. Možná 
budete překvapeni.  

2. C

Jistě to znáte – do něčeho se pouštíte s chutí a nadšením a jiné věci dělá-
te neradi. Popřemýšlejte o tom, proč tomu tak je a co vás motivuje 
dosáhnout cíle. Třeba vás to přivede k oboru studia, jež vás zaujme na 
celý život.  

3. 

Co je příčinou toho, že se u některých činností bavíte? Za jakých okol-
ností k tomu dochází? Možná naleznete nějaké společné prvky, které 
vám usnadní rozhodování, kam směřovat.

4. 

Obdivujete někoho? Máte své vzory? Ať už jsou to celebrity, historické 
postavy nebo lidé, které znáte osobně, tak vypovídají také něco o vás a 
o vašich hodnotách. Zamyslete se, co vás na nich přitahuje a zda stojí za 
to usilovat o podobné kvality.

5. , 

A co bylo důvodem, proč jsem po tom toužil/a? Proč jsem to neuskuteč-
nil/a? Položte si tyto otázky. Zamyslete se, co vás na tom přitahuje a co 
by vám to dalo, kdybyste to uskutečnili?

6. 

A nemusí jít jen o tvrdě vydřená vítězství. Může jít třeba jen o to, že jste 
někomu pomohl/a, že se vám něco podařilo, apod. Zažili jste nějakou 
zkušenost, o níž si myslíte, že vás pozitivně ovlivnila, učinila šťastnými? 
Třeba právě to pomůže odhalit, co je pro vás důležité. 

 

7. 

Stane se někdy, že ztrácíte ve škole pojem o čase? Při kterých hodi-
nách nebo činnostech k tomu dochází? Kdo nebo co za to může, Uči-
tel, obsah látky, forma výuky,…?

8. O 
A nejde jen o knihy. Které články vás zaujmou v časopise nebo na 
webu? Jaká témata vás přitáhnou k televizní obrazovce? Popřemýšlej-
te o tom, co probouzí vaši zvědavost.

9. 

Vybrali jste? Co vás na něm tak přitahuje? Co byste na něm změnili, 
abyste se v něm cítili ještě lépe? Je jich více? Udělejte si jejich žebříček. 

10. 

Možná jsou vaše dětská přání úsměvná. Možná vám však pomohou 
zjistit, co pro vás bylo vždycky důležité.

11.  

Jsi přátelský, kreativní, trpělivý, zábavný, vůdčí? Zkus si sepsat seznam 
5 až 10 silných stránek, které vystihují tvou osobnost. Zeptej se na ně 
přátel, rodiny. Druzí někdy vidí lépe to, co sami na sobě přehlížíme. 
Velmi dobře to za tebe udělá test silných stránek: www.testsil-
nychstranek.cz. Zkus se pak zamyslet na tím, která povolání by mohla 
jít dohromady právě s tvými silnými stránkami. 

On-line průvodce 

Pomoci v rozhodování může také 
jednoduchý dotazník na

vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly

www.scio.cz


