INFORMACE PRO GYMNAZISTY – STÁTNÍ MATURITY, VYSOKÉ ŠKOLY
Užitečné webové stránky:
www.novamaturita.cz
„Nová maturita“ poskytuje základní i podrobné informace o Státních maturitách, včetně ilustračních
maturitních testů.
www.ucitelskenoviny.cz
„Učitelské noviny“ poskytují informace o všech typech škol.
Listopadové vydání Učitelských novin nabízí přehled bakalářských a magisterských studijních
programů a studijních oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol
v České republice. Dále jsou v úvodní části těchto novin uvedeny obecné informace o přijímacím
řízení na VŠ a VOŠ.
www.scio.cz  Národní srovnávací zkoušky
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou prostředkem, jak se dostat na vysokou školu. Na základě jedné
zkoušky můžete být přijati na několik desítek fakult po celé České republice a na Slovensku. Pro některé
fakulty je účast na NSZ povinná, jiné vás přijmou na základě dobrého výsledku nebo vám ho přičtou jako
bonifikaci.
Na stránkách jsou informace o NSZ, včetně termínů a míst, kde zkoušky probíhají. Dále je zde zveřejněn
a průběžně aktualizován seznam fakult, které přijaly NSZ jako kritérium pro přijetí, příp. k výsledku NSZ
při přijímacím řízení přihlížejí.
www.csvs.cz
„Centrum pro studium vysokého školství“ poskytuje souhrnné informace o všech vysokých školách.
Tip: Na webu www.csvs.cz  „Odkazy“  „České instituce terciárního vzdělávání, jejich reprezentace
a různá sdružení“  zde naleznete seznam státních, veřejných i soukromých vysokých škol, VOŠ a
odkazy na další užitečné stránky
www.najdivs.cz
„Najdi VŠ“ vám nabízí:
 pomoc při výběru vysoké školy přesně podle vašich představ
 podrobné informace o vysokých školách a jejich srovnání
 informace o přijímacích zkouškách a doporučení, jak se na zkoušky připravit
 pomoc s vyplněním přihlášky na VŠ
www.kampomaturite.cz
„Kam po maturitě“ přes 10 let poskytuje studentům všechny informace, kurzy a studijní
pomůcky k přijímacím zkouškám, maturitě, pomaturitnímu studiu a dalším možnostem studia po
maturitě.
Tip: Na webu www.kampomaturite.cz  „Přijímačky na VŠ“  „Rady a články“  „Jak se dostat na
VŠ“ naleznete „Dny otevřených dveří na všech VŠ v ČR“ (průběžně aktualizováno)
www.tutor.cz
„Tutor“ nabízí zejména školení, kurzy a semináře pro přípravu ke studiu jazyků, vysoké školy atp.
Tip: Na webu www.tutor.cz  „Přípravné kurzy“  „Přijímačky“  zde naleznete užitečné informace o
výběru VŠ, vyplnění přihlášky na VŠ, přijímacím řízení na VŠ a další rady a tipy při přípravě ke studiu
na VŠ a VOŠ.

Informace o VŠ
Základní informace o přijímacím řízení, jako lhůtu pro podání přihlášky ke studiu, podmínky přijetí,
termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich
vyhodnocení, pokud vysoká škola nebo fakulta stanoví i nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu
v příslušném studijním programu, pak i tento počet, je vysoká škola nebo fakulta povinna zveřejnit
v dostatečném předstihu, nejméně čtyřměsíčním před lhůtou pro podání přihlášky, na úřední desce
fakulty nebo vysoké školy. Jen v případě nově akreditovaných studijních programů se oznámení lhůty pro
podání přihlášek ke studiu těchto studijních programů zkracuje na jeden měsíc. Informace budou
k dispozici zejména na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol.
Přihláška ke studiu se podává formou (písemnou nebo elektronickou), způsobem a v termínu určeném
vysokou školou nebo fakultou. Počet přihlášek, které uchazeč o studium může podat, není omezen.
Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku.
Většina vysokých škol a fakult využívá jednotného formuláře přihlášky ke studiu. Tento formulář
uchazeč obdrží na vysoké škole (fakultě) nebo své střední škole, může jej zakoupit v prodejnách tiskopisů
(SEVT). Pokud vysoká škola nebo fakulta používá svou vlastní přihlášku (některé i v elektronické
podobě), informuje o tom uchazeče předem současně se sdělením, jakým způsobem ji získat. Využívá-li
vysoká škola nebo fakulta elektronické přihlášky, pak pokyny pro vyplňování, její odeslání a úhradu
poplatku jsou zveřejněny na internetové stránce příslušné VŠ nebo fakulty, v této informaci je zpravidla
uveden i odkaz na ni.
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