
Studium absolventů školního roku 2019 - 20 na 

vysokých školách  

Úspěšnost v přijetí na vysokou školu byla letos 170 %. Je potěšující, že 

značná část absolventů byla přijata na 2 a více vysokých škol. Velmi 

dobrou zprávou je také to, že naši absolventi jsou povětšinou přijímáni na 

vysoké školy (a obory), které v rámci svých přihlášek upřednostňují. Jeden 

absolvent se nehlásil na žádnou VŠ, nastupuje na pomaturitní studium 

angličtiny v jazykové škole. 

Přehled vysokých škol, na které se naši studenti hlásili: 

VŠ fakulta obor přijat 

UK FF 

AJ se zaměřením na 

vzdělávání  ano 

UK MFF obecná matematika ano 

UK MFF fyzika ano 

RadRoun psychologie umělá inteligence ano 

Kings   programování ano 

Edinburg   programování ne 

VŠCHT FCHI chemie ano 

ČVUT FEL otevřená informatika ano 

UK MFF computer science ano 

UK FHS    ano 

UK LF 1, LF 2, LF 3,  všeobecné lékařství ano 

VŠCHT    syntéza léčiv ano 

MU  Právnická F právo a právní věda ano 

MU  FSŠ politologie a veřejná politika ano 

UK FSV politologie ano 

UK LF 1, LF 2, LF 3,  adiktologie ano 

UK PřF molekulární biologie ano 

MU  PřF více oborů ano 

UK   sociální práce ano 

UJAK   resocializace ano 

PAČR PABJ, PABM kriminalistika ano 

UK FSV PPE ano 

Bath psychology psychologie ano 

ČVUT F architektury krajinářství ano 

Newton 

College F ekonomie manažerství ano 

UK MFF informatika ano 

Birmingham 

University   fyzika ano 



VŠCHT FCHT 

chemie a chemické 

technologie ano 

UK FSV 

politologie a mezinárodní 

vztahy ano 

UK Právnická F právo ano 

ČVUT FD letecká doprava ano 

UK FF historie ano 

UK PřF geografie a kartografie ano 

UK FF hispanistika ano 

    

jazykové pomaturitní 

studium ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium absolventů školního roku 2018 - 19 na 

vysokých školách  

Úspěšnost v přijetí na vysokou školu byla letos 142 %. Je potěšující, že 

značná část absolventů byla přijata na 2 a více vysokých škol. Velmi 

dobrou zprávou je také to, že naši absolventi jsou povětšinou přijímáni na 

vysoké školy (a obory), které v rámci svých přihlášek upřednostňují.  

Přehled vysokých škol, na které se naši studenti hlásili: 

VŠ fakulta obor přijat/nastoupil 

MUNI Brno FS 

bezpečnostní a strategická 

studia+sociologie ano/ano 

UK 1. LF všeobecné lékařství ne 

  2.LF všeobecné lékařství ano/ano 

  3.LF všeobecné lékařství ne 

Albany 

College   mikrobiologie ano 

Hofstrauni   mikrobiologie ano 

MUNI Brno LF všeobecné lékařství ne 

UK FSV mezinárodní vztahy ano 

  FF anglistika, amerikanistika ano/ano 

  PF právo ne 

MUNI Brno FSS žurnalistika ne 

  PF právo ne 

UK FSV marketing a PR ne 

MUP   mediální studia ano/ano 

ČVUT FEL kybernetika a robotika ano/ano 

    biomedicínské inženýrství ano 

ČVUT FJFI matematické modelování ano 

UK MFF matematické modelování ano/ano 

UK FSU mediální komunikace ne 

Ambis   manažerská psychologie ano/ano 

Ambis   mezinárodní marketing ano 

Newton 

college   

globální podnikání a 

management ano 

ČVUT F architektury architektura a urbanismus ano/ano 

UK FF anglistika, amerikanistika ano 

  FF 

etnologie a lukturní 

antropologie ano/ano 

  FSV 

studium humanitní 

vzdělanosti ano 

ČVUT FEL elektronika a komunikace ano/ano 

ČVUT FEL biomedicínské inženýrství ano/ano 



ČVUT F strojní 

teoretický základ strojního 

inženýrství ano/ano 

UK 1.LF všeobecné lékařství ne 

  2. LF všeobecné lékařství ne 

  3. LF všeobecné lékařství ne 

ČVUT FBI ochrana obyvatelstva ano/ano 

VŠKK   kreativní marketing ano/ano 

UK MFF informatika ano/ano 

MUNI Brno FF japanistika ano/ano 

UK 1. LF všeobecné lékařství ne 

  2. LF všeobecné lékařství ne 

  3. LF všeobecné lékařství ne 

ZU Plzeň LF všeobecné lékařství ne 

VŠCHT   syntéza a výroba léčiv ano 

ČVUT architektury architektura a stavitelství ano/ano 

UK 1. LF všeobecné lékařství ne 

  2. LF všeobecné lékařství ne 

  3. LF všeobecné lékařství ne 

VŠCHT   

toxikologie a 

environmentalistika ano 

UK přírodovědecká environemtalistika ano/ano 

MUNI Brno LF všeobecné lékařství ne 

ČVUT Fstrojní 

teoretický základ strojního 

inženýrství ano/ano 

  FSV stavební ano 

VŠKK   fotografie a audiovize ano/ano 

ČVUT FEL elektronika a komunikace ano/ano 

ČVUT FEL kybernetika a robotika ano/ano 

UK FSV česko-německá studia ano/ano 

MUNI Brno FF psychologie ano 

UPOL FF psychologie ano 

UK FF psychologie ne 

    záchranářství ano/ano 

  

 

 

 

 

 



Studium absolventů školního roku 2015 - 16 na 

vysokých školách  

Pokud jde o další studium našich absolventů na VŠ, pak bohužel nemáme 

zprávu od všech žáků, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. 

 

Příklad vysokých škol, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu: 

Vysoká škola fakulta obor 

UK Praha FHS  

UK Praha PedF  

UK Praha PráF  

UK Praha PřF demografie 

UK Praha LF  

ČVUT FEL  

ČVUT F jaderné fyziky  

ČVUT F informatiky  

VŠE  diplomacie 

Metropolitní univerzita   

University of Edinburg   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium absolventů školního roku 2014 - 15 na 

vysokých školách  

Pokud jde o další studium našich absolventů na VŠ, pak bohužel nemáme 

zprávu od všech žáků, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. 

 

Příklad vysokých škol, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu: 

Vysoká škola fakulta obor 

UK Praha FF bohemistika 

UK Praha PedF Dě-ZSV 

UK Praha PedF VV 

UK Praha PřF  

UK Praha PráF  

ČVUT F informatiky  

ČVUT F stavební  

MU Brno FF  

MU Brno Ekonomicko-správní  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium absolventů školního roku 2013 - 14 na 

vysokých školách  

Pokud jde o další studium našich absolventů na VŠ, pak bohužel nemáme 

zprávu od všech, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Je potěšující, že 

značná část absolventů byla přijata na 2 a více vysokých škol. Velmi 

dobrou zprávou je také to, že naši absolventi jsou povětšinou přijímáni na 

vysoké školy (a obory), které v rámci svých přihlášek upřednostňují. 2 

absolventi nepodávali přihlášku na žádnou z vysokých škol – jeden z nich 

bude studovat cizí jazyky v rámci pobytu v zahraničí (nikoliv ovšem v rámci 

VŠ), druhá absolventka odešla na mateřskou dovolenou. 

Přehled vysokých škol, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu: 

Vysoká škola fakulta obor 

University of 
Manchester 

  

University of Glasgow   

UK Praha PráF  

ČVUT F jaderné fyziky jaderná fyzika 

ČVUT FEL  

UK Praha FF indologie 

UK Praha FHS  

VŠE FIS  

UK Praha FTVS management sportu 

UK Praha MFF  

ČZU   

Filmová akademie 

Miroslava Ondříčka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium absolventů školního roku 2012 - 13 na 

vysokých školách  

Z našich maturantů bylo přijato na VŠ 13 studentů (2 studenti na 5 oborů 

VŠ, 4 studenti na 2 obory VŠ), u dalších studentů se nám nepodařilo zjistit, 

zda byli úspěšní, takže číslo přijatých bude s největší pravděpodobností 

vyšší. Podle doposud získaných informací je úspěšnost našich absolventů 

velmi vysoká. 2 absolventi nebyli přijati na žádnou VŠ (jeden z nich 

nastupuje pomaturitní studium angličtiny v AKCENT IH Prague). 

Přehled vysokých škol, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu: 



 



Studium absolventů školního roku 2011 - 12 na 

vysokých školách  

Úspěšnost v přijetí na vysokou školu byla letos 161 %. Z našich 

maturantů bylo přijato na VŠ 14 studentů, u některých dalších nám však 

chybí informace, takže číslo přijatých bude s největší pravděpodobností 

vyšší. Tři z našich maturantů byli úspěšní v rámci čtyř přijímacích řízení, 

další tři byli přijati na 2 VŠ (případně dva různé obory) a 9 na jednu VŠ. 

Největší podíl mezi vysokými školami, na něž byli naši absolventi přijati, má 

UK v Praze.  

Přehled vysokých škol, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu: 

Vysoká škola fakulta obor 

UK Praha Právnická F  

UK Praha FHS Studium humanitní 

vzdělanosti 

UK Praha FSV Sociální politika 

UK Praha FSV Sociální antropologie 

UK Praha PF ZSV- dějepis 

UK Praha PF Psychologie a 
speciální pedagogika 

UK Praha FF sociologie 

UK Praha FF psychologie 

UK Praha MFF Obecná matematika  

UK Praha FTVS Tělovýchova a sport 

UK Praha PřF biochemie 

UK Praha PřF Molekulární biologie a 
biochemie organismů 

UK Praha 2. LF  

VŠCHT FCHI Technická analytická 
a fyzikální chemie 

VŠCHT FCHI chemie 

VŠE Národohospodářská F Národní hospodářství 

ČZU  Aplikovaná ekologie 

ČZU F lesnictví a dřevařství Lesní hospodářství 

TUL F umění a architektury architektura 

DAVID GAME 
COLLEGE LONDON 

 ekonomie 

 

 

 



Studium absolventů školního roku 2009 - 10 na 

vysokých školách  

Úspěšnost v přijetí na vysokou školu byla letos 161 %. Z našich 

maturantů se dostalo na VŠ k současnému datu 14 studentů, z nichž jeden 

byl přijat na 3 VŠ (v USA), 4 byli přijati na 2 VŠ a 9 na jednu VŠ. Největší 

podíl mezi vysoký mi školami, na něž byli naši maturanti přijati, má UK v 

Praze. Pokud jde o posledního oktavána, ten nastupuje vojenskou službu v 

Řecku a o přijetí na vysokou školu se nepokoušel.  

Přehled vysokých škol, na kterých naši studenti pokračovali ve studiu: 

Vysoká škola fakulta obor 

UK Praha FSV, Institut 
ekonomických studií 

 

UK Praha PF  

UK Praha FF Historie, 

východoevropská studia 

UK Praha FF politologie 

UK Praha FF  

UK Praha MFF  

UK Praha PřF biochemie 

MU Brno F informatiky Umělá inteligence a 

zpracování přirozeného 

jazyka 

VŠE Národohosp. F  

VŠCHT  Syntéza léčiv 

Grinell College (USA)   
 


