Informace o studiu na VŠ a VOŠ a potvrzování přihlášek na VŠ a VOŠ
Informace o možnostech dalšího vzdělávání po absolvování školy poskytuje
výchovná poradkyně školy.
Vyplněné přihlášky na VŠ nejprve předejte ke kontrole třídnímu učiteli, poté
budou třídním učitelem předány k podpisu výchovné poradkyni.
Každý žák obdrží od školy jeden formulář tištěné přihlášky (další potřebné
formuláře si každý žák zajišťuje sám).
Informace o studiu na VŠ budou zveřejněny v Učitelských novinách
pravděpodobně v listopadu 2012 a o jejich vydání bude maturanty
informovat výchovná poradkyně.

Jak vyplnit přihlášku na VŠ
Každá třída obdrží od výchovné poradkyně vzor vyplněné přihlášky na VŠ.
Některé důležité pokyny naleznete v následujícím textu.

JAK VYPLŇOVAT PŘIHLÁŠKU NA VYSOKOU ŠKOLU

1. Přečíst pokyny a vysvětlivky na přihlášce. Formulář přihlášky
získáte na příslušné VŠ, zakoupíte v prodejnách tiskopisů,
v některých knihkupectvích. O elektronické podobě přihlášek
získáte informace na internetových stránkách VŠ.
2. Prostudovat vše, co se týká zvoleného typu studia,
v Učitelských novinách s přehledem VŠ. UN jsou k dispozici ve
školní knihovně a u výchovné poradkyně. Další informace o VŠ
získáte na studijních odděleních VŠ, na úředních deskách VŠ a
na internetových stránkách VŠ.
3. Třídní učitel zkontroluje prospěch žáka v jednotlivých ročnících
podle třídní matriky.

4. Výchovná poradkyně zaeviduje přihlášku, potvrdí ji a předá
zpět žákovi.

SLEDUJTE!

◘ studijní program, studijní obor, akreditaci oboru
◘ typ studia: bakalářský (titul Bc.), magisterský (titul Mgr.,
Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr., MgA.)
◘ formu studia: prezenční (denní), kombinované (dálkové)
◘ informace o přijímacím řízení (náležitosti přihlášky)

Případné změny a doplňky budou průběžně uveřejňovány na
internetových stránkách Centra pro studium vysokého školství:
www.csvs.cz.

Vyplnění přihlášky (důležité pokyny najdete na str.3
tiskopisu přihlášky)
- vyplňujte pouze údaje v silně orámovaných částech, a to
hůlkovým písmem nebo na psacím stroji
- zvolený typ studijního programu označte křížkem a
podtrhněte
- v kolonce „Vysoká škola“ uveďte plný název VŠ podle
UN, totéž platí o kolonce „Fakulta“
- datum narození vyplňte přesně podle pokynů a
vysvětlivek na str. 3 tiskopisu
- v kolonce „Adresa trvalého bydliště“napište adresu
uvedenou v občanském průkazu

- kontaktní adresa je adresa, na kterou bude fakulta
doručovat písemnosti, je potřebné ji vyplnit, i když je
shodná s adresou trvalého bydliště
- kolonka „Střední škola“: SŠ potravinářství a služeb
Pardubice, adresa: nám. Republiky 116, 531 14
Pardubice
- název oboru: vyplňte přesně podle vzoru
- JKOV: vyplňte přesně podle vzoru
- KKOV: vyplňte přesně podle vzoru
- IZO: vyplňte přesně podle vzoru
- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu
vyplní lékař, některé školy toto potvrzení nepožadují
- na závěr potvrďte správnost a pravdivost údajů svým
podpisem a datem
Další upozornění







nevolte studijní obory z nabídky navazujících magisterských studijních programů (zde je
podmínkou přijetí absolvování bakalářského studijního programu)
sledujte podmínky přijímacího řízení (některé školy požadují NSZ) – informace o NSZ získáte
na adrese: www.scio.cz/nsz, www.scio.cz/nsz
přijímací řízení je plně v kompetenci VŠ, aktuální informace je možné získat jedině na
internetových stránkách VŠ, případně na studijních odděleních
kombinované studium je kombinace prezenčního a distančního studia
počet přihlášek, které si můžete podat, není omezen
soukromé školy stanoví tzv. školné, pokud není uvedeno v Učitelských novinách, získáte
potřebnou informaci na příslušné VŠ

