
Informace pro žáky maturitních tříd o přijímacích zkouškách na VŠ 
 

- Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 28. 2. 2022 

- Na školy uměleckého typu a architektury je nutné z důvodu konání talentových 

zkoušek přihlášku odeslat nejpozději do 30. 11. 2021 

_ 

Ze zákona 111/1998 Sb. je povinností každé vysoké školy zveřejnit na svých stránkách kritéria 

přijímacího řízení 4 měsíce před jejich konáním. Sledujte proto pozorně všechny informace. 

_ 

Většina studentů má k dispozici mimořádné číslo Učitelských novin s přehledem všech 

vysokých škol, oborů, kombinací, které lze studovat, požadavků pro přijímací zkoušky, 

důležitých termínů, poplatků, atd. Informace UN bývají bezchybné. Pokud žáci tyto noviny 

nevlastní, je možné si je zapůjčit na omezenou dobu u výchovné poradkyně. 

_ 

Žáci si většinou podávají 3 – 5 přihlášek. Doufat, že postačí jedna Top přihláška, která nás 

přivede na vysněnou školu je zavádějící a konečný výsledek o nepřijetí může velmi zklamat. 

Proto volte i takzvanou jistotu. 

_ 

Přihlášky je možné podat v papírové nebo elektronické podobě. Údaje o VŠ, fakultě a 

zvoleném studijním oboru najdete v Učitelských novinách nebo na internetu. Při přihlašování 

na fakulty si vytiskněte příslušné přihlašovací formuláře. Tyto vyplňte. Do přihlášky se (pokud 

to fakulta vyžaduje) píší známky závěrečných vysvědčení posledních 3 ročníků a 1. pololetí 

posledního ročníku přesně v pořadí podle vysvědčení, ale bez chování. Za každý ročník se 

vypočítá průměr, potom ještě jeden celkový. Vyplněné údaje potom necháte ověřit 

u výchovné poradkyně, která je potvrdí podpisem a razítkem. 

_ 

Žáci si přihlášky odesílají sami, v písemné formě a to doporučeně. Je potřeba vše odeslat do 

konce února. Nenechávejte si vyřizování na poslední chvíli! Pozor na letošní termín jarních 

prázdnin právě na konci února! 

_ 

Pokud VŠ vyžaduje při přijímacím řízení Národní srovnávací zkoušky společnosti Scio, 

nezapomeňte, že se na ně musíte hlásit zvlášť. Některé školy požadují zaslání kopie certifikátu 

o výsledku NSZ poštou nebo jeho dodání osobně. Registrujte se na adrese: www.scio.cz/nsz 

http://www.scio.cz/nsz


_ 

Sledujte Dny otevřených dveří jednotlivých VŠ a fakult. Při jejich osobní návštěvě získáte 

největší množství informací. Informujte se u absolventů naší školy, kteří na vámi zvolených 

fakultách již studují. 

_ 

Ve vestibulu školy vedle kabinetu výchovné poradkyně naleznete na nástěnce průběžně 

aktualizované údaje o studiu na VŠ. Je možné si zapůjčit brožurky s informacemi, případně 

přijít na osobní konzultaci. 

_ 

Důležité adresy: www.tutor.cz  -  Jak vyplnit přihlášku na VŠ? 

         Jaké jsou přípravné kurzy na VŠ? 

         Kdy proběhne Den otevřených dveří? 

   www.institut-sokrates.cz 
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