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LIDOVÉ NOVINY

Jak se připravit na vysokou
oba kurzy v jediném balení
1290 Kč). Bude-li si chtít dopřát
co nejkomplexnější servis, může
si objednat osobního lektora, který nabízí individuální konzultace
a plán přípravy s ohledem na vybranou fakultu. Například za takzvanou Neomezenou, kompletní
přípravu na OSP a ZSV (balíček
poskytující učebnice, konzultace
s odborníkem 2 × 3 hodiny, online i prezenční kurz) utratí u Scia
13 900 Kč.

Dokončení ze strany 13

Test Základů společenských věd
(ZVS) vychází z rozsahu vyučovaného na gymnáziích a obsahuje
tři části: společnost a jedinec, stát
a právo a hospodářství a svět. Cvičebnice Obecných studijních
předpokladů (OSP) nabízí rozbory řešení všech úloh a kompletní
test z Národních srovnávacích
zkoušek i s percentilem (šancemi
na přijetí v porovnání s ostatními). Ve cvičebnici ZSV je k dispozici teoretická výkladová část,
více než 400 řešených úloh
a ukázkový test.
Mediků se Scio
přijímačky netýkají
Pro lékařské fakulty Scio přijímací testy nechystá. U zkoušek musí
studenti prokázat detailní znalost
středoškolské biologie, chemie
a fyziky, z nichž píší specifické
testy. Některé fakulty navíc vyžadují například test studijních předpokladů nebo ústní pohovor. Budoucí lékaři by tak v rámci přípravy měli číst odbornou literaturu,
nahlédnout do publikací s modelovými otázkami k přijímacím
zkouškám a případně absolvovat
přípravný kurz zaměřený na přírodovědné předměty.
Budoucím medikům i ostatním
uchazečům se pro domácí přípravu vyplatí také internetové kurzy
a ti, na které čekají NSZ, mohou
vyzkoušet ukázky testů z loňského roku, které jsou k dispozici na
www.scio.cz zdarma.
Na internetu lze také nalézt
kontakty na agentury, které zprostředkují individuální doučování
a přípravu k přijímačkám na vysokou, a to jak na Scio testy, tak na

Trénink se vyplatí. Letos se na vysoké školy hlásí populačně slabé ročníky, ale přípravu k přijímačkám na žádaný obor není radno podcenit.

specifické přijímací řízení. Hodina lekce s lektorem se většinou
pohybuje od 350 do 500 korun za
hodinu intenzivní výuky.
Kolik utratíte za přípravu?
Studenti, kteří během přípravy nenechají nic náhodě, by se měli připravit na to, že náklady půjdou do
tisíců.
První platbou bývá poplatek za
přihlášku, ten je letos až 700 Kč

za obor či program. Vzhledem
k tomu, že celkový počet přihlášek na vysoké školy není omezen,
často se výdaje násobí.
Další částka pak pravděpodobně padne na vzory testů a otázek.
Například Cvičebnice OSP nebo
ZSV od Scia stojí 950 Kč, Přijímací zkoušky z matematiky na
vysoké školy od nakladatelství
Fortuna 113 Kč a Přijímačky na
VŠ v pohodě (balíček cvičebnic

OSP a ZSV z nakladatelství Taktik) koupíte za 499 Kč.
Pokud chce mít student pocit,
že pro úspěšné složení přijímaček
udělal opravdu všechno, může absolvovat některý z přípravných
prezenčních kurzů, které nabízejí
jak samotné vysoké školy, tak
soukromé vzdělávací společnosti
a agentury (např. Tutor, Scio,
AMOS – KamPoMaturitě.cz, Sokrates, speciálně pro uchazeče

inzerce

Bakalářský obor Obchodní administrativa se zaměřením:

Finance | Sportovní management
Lidské zdroje | Marketing

Česká zemědělská univerzita
v Praze
(Fakulta lesnická a dřevařská,
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů, Fakulta
životního prostředí)

Univerzita Pardubice
(Dopravní fakulta Jana Pernera,
Fakulta ekonomicko-správní,
Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Fakulta
chemicko-technologická)

České vysoké učení technické
v Praze (Fakulta dopravní: uchazeči
o studium v Děčíně, uchazeči, kteří
konali státní maturitu – mimo obor
PP, Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská: pouze Děčín)

Mendelova univerzita v Brně
(Agronomická fakulta, Lesnická
a dřevařská fakulta, Zahradnická
fakulta)

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích (Pedagogická fakulta,
Přírodovědecká fakulta: podmínka
absolvování příslušných předmětů na
SŠ, Ekonomická fakulta, Fakulta
rybářství a ochrany vod, Zemědělská
fakulta, Teologická fakulta: program
filozofie)
Technická univerzita v Liberci
(Fakulta strojní, Fakulta textilní,
Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická, Fakulta
zdravotnických studií)

www.unyp.cz

VÝZVA, KTERÁ SE VYPLATÍ!
QS ranking 2019
• Celkové umístění v TOP 400 nejlepších světových univerzit
• 2. nejlepší výsledek z českých univerzit
• Pozice v TOP 50 na světě v kategorii Podpora studentů
ve výuce a zapojení do výzkumu

o studium na lékařských fakultách MUDRstart a další).
Ceny se liší podle intenzity, zaměření a délky trvání kurzu. Za jeden přípravný prezenční kurz student zaplatí od dvou do šesti tisíc
korun, a to jich uchazeči často absolvují i víc.
Chce-li se budoucí vysokoškolák připravovat z domova, může
využít online kurz (ZSV či OSP
u společnosti Scio stojí 670 Kč,

Některé veřejné VŠ přijímající alespoň na 1 obor bez přijímaček

A unique
education.
Like you.

VŠCHT V MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČCÍCH?

FOTO SHUTTERSTOCK

Počítejte až s deseti tisíci
Studenti se mohou zúčastnit i přijímacích zkoušek nanečisto, které organizují některé vysoké školy. Účastnický poplatek se pohybuje od 300 do 500 Kč. Když se
pak přiblíží den D, uchazeč musí
zaplatit i za samotné Národní
srovnávací zkoušky. Základní registrační poplatek za jednu
zkoušku NSZ je 510 Kč. Je možné si ale vybrat i variantu s doplňkovými službami. Zkouška včetně analýzy výsledku a šancí na
přijetí doplněná zpracováním
předběžných výsledků do 2 dnů
po zkoušce stojí 610 Kč. Má-li
student navíc zájem ještě o tištěné certifikáty s výsledkem a zasílání informací na mobil, bude ho
to stát 875 Kč. Na zkoušky i přípravu je ale možné uplatnit sociální slevu a některé fakulty poskytují poukazy. Účastníkům, kteří
prokážou sociální potřebnost, poskytne Scio zkoušku bez registračního poplatku a přípravu do
výše 2000 Kč zdarma. V konečném součtu přesto není výjimkou, že se částka, kterou zájemce
o studium na vysokou školu během příprav utratí, vyšplhá až na
deset tisíc.

THE Ranking 2019
• Umístění mezi 4% nejlepších univerzit
• 2. nejlepší v ČR v kategorii Výuka
U-Multirank 2019
• Nejvíce (9) známek nejvyšší kvality
z českých univerzit.

CO JE NA VŠCHT JINAK?
• Strávíš hodně hodin v laboratořích — teorie bez praxe je k ničemu.
• Profesoři tě budou znát jménem. Poměr vyučující vs. studenti je v ČR bezkonkurenční.
• Je tu rodinná atmosféra. Nikdo tě nenechá ve štychu a spousty spolků se postarají o zábavu ve volném čase.
• Už během bakaláře se můžeš zapojit do výzkumu s kolegy z Oxfordu, ETH v Curychu nebo Heidelbergu.
• Nejsme lehká škola. Výměnou za to se naučíš myslet jinak a zaměstnavatelé se o tebe poperou.

Ostravská univerzita v Ostravě
(Filozofická fakulta, Pedagogická
fakulta, Přírodovědecká fakulta)
Slezská univerzita v Opavě
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Matematický ústav v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta,
Fakulta veřejných politik v Opavě:
edukační péče o seniory)
Univerzita Karlova
(Přírodovědecká fakulta: programy
geologie; geotechnologie;
hospodaření s přírodními zdroji,
Husitská teologická fakulta:

programy FKŽKT, HT, J, NZSVZV,
SCHP)
Univerzita Palackého v Olomouci
(Přírodovědecká fakulta: vybrané
obory, nepřekročí-li počet uchazečů
kapacitní možnosti oboru)
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
(Fakulta materiálově-technologická,
Fakulta stavební, Fakulta strojní)
Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze
všechny fakulty
Západočeská univerzita v Plzni
(Fakulta elektrotechnická, Fakulta
strojní, Fakulta ekonomická)
Zdroje: stránky jednotlivých fakult
a www.vysokeskoly.com
Tabulka zachycuje pouze bakalářské
nebo tzv. dlouhé magisterské
obory a programy v českém jazyce.

