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Soukromé vysoké školy
ještě přijímají
Veřejné vysoké školy už sice
mají přijímací řízení touto do
bou uzavřená, ale soukromé
školy jsou ochotny přijímat
uchazeče o studium i během
prvního semestru.
Podle šéfa společnosti AMOS,
která provozuje server kampo
maturite.cz a přípravné kurzy
na přijímačky, Jiřího Kadlece
už totiž drtivá většina soukro
mých škol přešla na kreditní
systém, který umožňuje učivo
dohnat.

Většina škol stojí
mezi 30 a 40 tisíci
korun za semestr
Funguje tak v současnosti až
95 procent soukromých vyso
kých škol. Dohromady jich je re
gistrováno 34, jejich nabídka je
pestrá a je škoda promeškat pří
ležitost pokračovat ve studiích.
Už kvůli tomu, že vysokoškol
sky vzdělaný člověk má k dispo
zici zpravidla větší škálu uplat
nění na trhu práce než absolvent
s maturitním vysvědčením.
Kromě soukromé školy lze
zkusit například roční kurzy,
které připravují na konkrétní
studium na vysoké škole. Vhod
né jsou zejména pro ty, kteří se
nedostali na ty nejvytíženější
obory, kde šance na přijetí jsou
velmi nízké. Jedná se například
o medicínu nebo právo.

Praktičtější
a přívětivější

hem více vycházet vstříc stu
dentům kombinovaného studia,
kteří se nemohou zapojit do
denní formy.
Mezi studenty soukromých
škol je i menší konkurence
a vzhledem k tomu, že jsou
mnohem menší než veřejné,
student může těžit i z indivi
duálnějšího přístupu kantorů.
Občas na nich panuje až rodin
ná atmosféra.

také vybere možné obory stu
dia. Pak je nejdůležitější sehnat
si co nejvíce informací z veřej
ných zdrojů. Dobře poslouží
server kampomaturite.cz.
Leccos se dá zjistit na inter
netu. Studenti se mohou zají
mat o to, jakou škola vykazuje
publikační činnost, kolik má ve
svém pedagogickém sboru pro
fesorů a docentů a kdo z vý
znamných osobností zde učí,
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Značnou nevýhodou je sa
mozřejmě nemalé školné a niž
ší prestiž, než jaké se těší veřej
né školy s tradicí.
Nejnižší ceny za rok studia
na soukromé škole začínají ko
lem 20 tisíc na semestr, horní
hranicí je pak sto tisíc. Většina
škol stojí mezi 30 a 40 tisíci
korun.

Správný výběr
si žádá informace

jaké škola provozuje projekty,
do kterých se mohou zapojit,
a jaké jsou možnosti výjezdů
do zahraničí.
Školy často na svých strán
kách uvádějí, jaká povolání vy
konávají absolventi jejich oborů.
Web školy může ale mezi
řádky prozradit další indicie.
Pokud škola o sobě poskytuje
dostatek informací, prokazuje
určitou transparentnost.
Možná není ani na škodu
zkusit kontaktovat například
přes sociální sítě některého stu
denta z vyšších ročníků a ze
ptat se ho na jeho názor na ná
ročnost a na vstřícnost dané
vysoké školy vůči studentům.

(Inzerce)

Kdo ještě stále nemá jasnou
představu, co by ho mohlo
v budoucnu zajímat, měl by za
Soukromé školy mají své ne čít u toho, že si probere předmě
výhody, ale i přednosti. V kon ty, které mu jdou, a podle toho
kurenci s veřejnými pokulháva
jí kvůli školnému, zato se snaží
Jak ohlídat kvalitu
zaměřovat se zejména na praxi,
Je
vhodné
sledovat
i
kvalitu
školy
podle
zákonných norem. Kvalitu nově dozoruje Národní akreditační
po které je mezi zaměstnavateli
úřad. Údaje o hodnocení vysokých škol do roku 2016 jsou stále k dohledání na stránkách zaniklé
poptávka.
Akreditační komise.
Na veřejných školách mnoh
dy není praxe vůbec žádána. Každý si zde může zkontrolovat, jak byly obory jednotlivých škol hodnoceny. Lze zde vyčíst, co se
Zato některé soukromé školy na škole děje, v jaké kvalitě studium probíhá, jaký je přístup vedení dané školy k rozvoji studijního
jsou třeba i přímo provázány se programu. Zajímavé může být i srovnání, jak se různé školy stavějí ke stejnému oboru.
zaměstnavateli.
Nedozví se sice, zda hrozí škole ztráta akreditací, ale škola má vždy povinnost se o studenta postaSoukromé školy často vůbec rat, pokud o akreditaci přijde. Měla by mu zajistit dostudování v jiném oboru nebo na jiné vysoké
nevypisují přijímací řízení škole.
a nechávají na studentech, aby Tak by to podle zákona mělo být, ale v minulosti už došlo k případům, že škola po ztrátě akreditace
si rozmysleli, zda studium nechala studenty na holičkách. Často se jich však jiné vysoké školy ujaly.
zvládnou. Průměrná šance na
soukromých škol se velice různí. Obecně však platí, že hlídači akreditací uplatňují stejně příspřijetí se odhaduje na devěta Kvalita
ná kritéria na všechny školy. Do oborů, které je nesplnily, nemohou soukromé školy přijímat studenty.
osmdesát procent.
Totéž ovšem už potkalo i řadu oborů veřejných vysokých škol.
Další výhodou je, že se sou
kromé školy také snaží mno Podle odborníků je kvalita soukromých a veřejných škol v obecné rovině srovnatelná.
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