JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU NA VYSOKOU ŠKOLU
1. Na většinu vysokých škol musíte přihlášku odeslat do 28. února 2009. Pokud
použijete elektronickou verzi, musíte ji do tohoto termínu vyplnit a potvrdit. Dobrým
vyhledávačem vysokých škol jsou např. servery :
http://www.vysokeskoly.com/index.asp?menu=1092
http://www.scio.cz/in/2vs/db/db_vs.asp
http://vysoke-skoly.superstudent.cz/
http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Vysoke-skoly,
2. Vyberte si školu a obor a zjistěte si, zda není zapotřebí něco navíc (např.
ručně psaný životopis, prohlídka u lékaře). Některé školy mohou mít vlastní tiskopis
přihlášky (např. Právnická fakulta UK).
http://www.prf.cuni.cz/detail_dm.php?id_aktualita=4507 )
3. Vyplňte přihlášku - http://www.kampomaturite.cz/index.asp?menu=1070
nebo elektronickou přihlášku podle návodu, které naleznete na webových stránkách
příslušné fakulty. Ve většině případů příslušný dokument vytiskněte, přiložte k němu
doklad o zaplacení manipulačního poplatku a odešlete.
Návod na vyplnění : http://www.seminarky.cz/static.php?go=howto_prihlaska
Udělejte to radši do 20. 2. 2007. Servery jednotlivých vysokých škol mohou být
později přetíženy.
4. Při odesílání obou typů přihlášek VŠ vyžadují doklad o zaplacení manipulačního
poplatku (složenkou typu A, nebo převodem na účet - ústřižek si před odesláním
okopírujte a uschovejte - pokud by platba nedorazila, máte potvrzení).
5. Ještě jednou zkontrolujte všechny náležitosti, které fakulta vyžaduje a dopis
odešlete doporučeným dopisem na fakultu a to do 28. 2. 2007 24 00 hodin (
podací lístek si uschovejte až do potvrzení od školy, že vaše přihláška dorazila,
respektive jste byli pozváni k přijímacím zkouškám, pošty jsou většinou otevřeny do
18 00 hodin).
- možnosti vrácení přihlášky :
Přihláška ke studiu se podává na předepsaném tiskopise, který je možno
získat na střední škole nebo na studijních odděleních děkanátů fakult.
Přihláška bude uchazeči vrácena (nebude zavedena do databáze přijímacího
řízení), jestliže
• nebude obsahovat všechny požadované informace (silně orámovaná
část), zejména
- přesný název studijního programu, popř. oboru,
- typ studia - magisterské nebo bakalářské,
- formu studia - prezenční, distanční, kombinované,
- IZO (dříve IČO) - statisticky významný údaj, jehož správnost potvrdí
střední škola,
- vlastnoruční podpis uchazeče,
• nebude obsahovat přílohy vyžadované fakultou a dokládající správnost
uvedených údajů,
• nebude k ní pevně připojen originál dokladu o zaplacení poplatku, ¨
• uchazeč na vyzvání nezašle chybějící písemnosti nebo nedoplní údaje v
přihlášce chybějící.
6. Zvažte, kolik přihlášek si podáte, může dojít k tomu, že se termíny přijímacího
řízení budou překrývat (za rozumné se považuje 4-5 přihlášek).

