INFORMACE PRO ŽÁKY MATURITNÍCH TŘÍD


Máte zájem jít na vysokou školu? (u absolventů gymnázia se to
předpokládá a doporučuje) - sežeňte si tedy co nejvíc informací, ať se
rozhodnete pro tu nejvhodnější školu!



Na Internetu samozřejmě získáte velké množství informací, ne vždy jsou
ale úplně přehledné: doporučuji proto, obstarejte si také Učitelské noviny
(UN) s přehledem všech existujících VŠ, oborů a kombinací, které lze
studovat, požadavků pro přijímací zkoušky, kritérií pro přijímací řízení,
důležitých termínů… Informace UN bývají bezchybné. Seznamy VŠ vyjdou
v UN 26.11.2019. Budou k zapůjčení u výchovné poradkyně, ale jen
v omezeném množství, a vlastní jsou vlastní – objednat je možno přes
internet (www.ucitelskenoviny.cz), ale i koupit v novinovém stánku, jeden
výtisk za cenu 78,- Kč.



Sledujte webové stránky výchovného poradenství (na stránkách školy:
Rodiče a žáci / Výchovné poradenství) a nástěnku výchovného poradenství
v 5. pavilonu (patro s učebnami JN a JF) – najdete tam informace z fakult
o dnech otevřených dveří, přípravných kurzech atp., další příručky a
reklamní materiály budou k dispozici přímo v kabinetu VP.



Kariérní poradenství poskytuje Pedagogicko-psychologická poradna ve
Zlíně, je možno objednat se přímo (tel.: 575 570 491, www.poradnazl.cz)
nebo přes výchovnou poradkyni.



Na Úřadě práce Zlín v Informačním a poradenském středisku pro volbu
povolání si můžete, pokud ještě nejste úplně jisti a rozhodnuti, u paní
Mgr. Hlavinkové (tel.: 950 175 516, Daniela.Hlavinkova@zl.mpsv.cz)
domluvit provedení vašeho zájmového profilu, může vás navést na typ VŠ,
a to zdarma.



Žáci si většinou podávají 2-5 přihlášek na VŠ. Doporučuje se podat
přihlášku i na obor, který je tzv. beznadějný, pokud o něj stojíte, ta
"třešnička na dortu" stojí za pokus, aby vás to později nemrzelo.
S ostatními přihláškami zůstaňte při zemi, nějakou můžete podat pro
jistotu na školu s menším zájmem, případně na VOŠ.



Přihlášky: lze podat elektronicky. Při přihlašování na fakulty, které
vyžadují doložený prospěch, si vytisknete v přihlašovací aplikaci
požadovaný doklad se známkami a vyplněný prospěch necháte
zkontrolovat třídnímu učiteli a orazit výchovné poradkyni.



Vyplnění přihlášky: údaje o VŠ, fakultě a zvoleném studijním programu a
oboru najdete v UN nebo na internetu, údaje o studované střední škole na
vysvědčení nebo na vzoru vyvěšeném na nástěnce VP. Do přihlášky se
(pokud to fakulta vyžaduje) píší známky závěrečných vysvědčení
posledních tří ročníků + 1. pololetí posledního ročníku - přesně v pořadí
podle vysvědčení, ale bez chování, za každý ročník se vypočítá průměr,
potom ještě průměr za všechna čtyři vysvědčení. Na začátku února
dostane každý žák výtisk svých známek s průměry a dalšími údaji, který
mu může pomoci při vyplňování.



Přihláška je platná pouze tehdy, když:
je vyplněná ve všech rubrikách,
obsahuje razítko a podpis lékaře (pozor na objednací lhůty některých
specialistů), někdy i životopis (pokud to fakulta vyžaduje!),
je zaplacen manipulační poplatek fakultě (400 - 600 Kč) a připojen doklad
o zaplacení ve formě, jak to vyžaduje konkrétní fakulta (poštovní
poukázkou typu A – ústřižek se v tom případě připevňuje na přihlášku nebo bankovním převodem)
POKUD FAKULTA VYŽADUJE ZNÁMKY:
je podepsaná třídním učitelem (= kontrola známek),
je opatřena razítkem školy od výchovné poradkyně (= potvrzení
správnosti známek a údajů o škole),
je opatřena podpisem uchazeče



Žáci si doplňující podklady odesílají sami, v písemné formě určitě
doporučeně. Je potřeba vše odeslat do konce února (pozor na speciální
požadavky fakult - najdete v UN). Nenechávejte si vyřizování na poslední
chvíli!



Přijímací zkoušky se konají v týdnech po ústních maturitních zkouškách,
někdy ale i před nimi. Pokud by měl termín přijímací zkoušky kolidovat
s ústní částí vaší maturitní zkoušky, přijďte se domluvit se ZŘ DVO. Přesný
termín se dozvíte nejpozději jeden měsíc před dnem zkoušky. Termíny se
mohou překrývat, vysoké školy termíny nepřesunují, omluvou je pouze
pracovní neschopnost od lékaře (neschopenka). Manipulační poplatek se
v případě neúčasti na zkouškách nevrací.



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.



Při studiu na VŠ mimo domov počítejte s běžnými výdaji průměrně 80009000,- Kč měsíčně (podle vzdálenosti, poplatků za koleje, příspěvků na
bydlení a nákladů na studijní materiály). Máte možnost si přivydělávat (na
počítači, překlady, doučování, práce pro agentury - kdo chce, ten najde!).

UMĚLECKÉ VYSOKÉ ŠKOLY, STUDIUM ARCHITEKTURY


Seznamy uměleckých škol vyjdou v UN již 22.10.2019.



Odesílání přihlášek již v listopadu - podle požadavků fakult (viz webové
stránky nebo analogicky informace loňské), už si chystejte složky
s nejlepšími pracemi podle loňských požadavků, některé fakulty vyžadují
jejich zaslání už s přihláškou! Talentové zkoušky probíhají už od ledna.

Když něco nebudete vědět, přijďte se zeptat – kabinet výchovného poradenství
je v místnosti 1130. K dispozici jsou i loňské seznamy VŠ, kdo by si chtěl
udělat už teď představu o možnostech studia.
Hodně štěstí přeje Jana Dvořáčková

