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Jistě jste již někdy slyšeli o možnosti studia tzv. nultého ročníku. V současné chvíli však toto téma asi nejvíc 
zajímá ty, na které se při přijímačkách na vysokou neusmálo štěstí a nyní přemýšlejí, jak vyplní roční pauzu. 
Příprava na úspěšné zvládnutí těch příštích přijímaček se tak zdá být dobrým řešením. 
 
Nultý ročník: co to je? Nultý ročník je jakýsi neoficiální název pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který 
organizují jak samy univerzity a vysoké školy, tak i nejrůznější vzdělávací agentury. V obou případech se ale 
musíte připravit na to, že vaše rozhodnutí nastoupit do nultého ročníku mírně pocítí i vaše peněženka - někde si 
totiž budete muset připravit i desetitisícové částky. Nejvíce se v nabídce kurzů vyskytují ty, které připravují ke 
studiu právnických, lékařských či ekonomických fakult. Koncipovány jsou buď jako příprava na jednotlivé části 
přijímacích zkoušek, nebo svým obsahem výuky "kopírují" první ročník standardního studia.Nultý ročník: plusy a 
mínusy Než se rozhodnete nastoupit do nultého ročníku, je dobré si uvědomit několik věcí. Za prvé: pouhé 
absolvování nultého ročníku vám stoprocentní úspěch u přijímacích zkoušek nezaručí. Velmi často však bývá 
oproti ostatním uchazečům výhodným benefitem, zejména tehdy, absolvoval-li uchazeč kurz na škole, na níž se 
chce hlásit.Za druhé: Zápisem do přípravného kurzu automaticky nezískáváte statut studenta. To s sebou 
samozřejmě za předpokladu, že nebudete pracovat, přináší také povinnost platit zdravotní pojištění. O ztrátě 
dalších studentských výhod (stipendia, karta ISIC, zlevněné jízdné atd.) ani nemluvě... Statut studenta si ale 
můžete zachovat třeba tím, že si přípravný kurz zapíšete spolu s pomaturitním kurzem cizího jazyka. Za třetí: 
Absolvováním kurzu nezískáte žádný titul ani akreditovaný diplom, jednotlivé školy vám pouze vystaví certifikát 
o jeho ukončení.Za čtvrté: Zvláště teď, kdy se kurzy začínají velmi rychle zaplňovat, nerozmýšlejte dlouho. Může 
se vám totiž lehce stát, že kurz, který jste si vybrali v úterý, už ve středu nebude k mání... Termíny pro podání 
přihlášek na většinu přípravných kurzů vrcholí právě v této době.Za páté: Většina kurzů probíhá klasicky v 
dopoledních hodinách (konkrétní časy závisí na škole, kde studujete). Sice existují i takové, které vycházejí 
vstříc pracujícím (konají se ve večerních hodinách nebo v kombinované formě studia), nicméně jsou v menšině, 
a tak i zde platí: vybírejte včas!Nultý ročník: kolik zaplatíte Například dvousemestrální kurz celoživotního 
vzdělávání na Právnické fakultě UK vás vyjde na 40 000 Kč. K tomu, abyste nastoupili, však ještě musíte složit 
přijímací zkoušku, neboť o tyto kurzy je velký zájem (přihlásit se ale může jen účastník přijímacího řízení do 
magisterského studijního programu na Právnickou fakultu pro letošní akademický rok). Přihlášky lze podávat do 
12. září.Poněkud levnější, ale také kratší verzí jsou přípravné kurzy pořádané Filozofickou fakultou UK. Vybrat si 
můžete buď Přípravný kurz z historie k přijímacím zkouškám na VŠ, který stojí 3 900 Kč na oba semestry (výuka 
probíhá každou lichou sobotu, přihlašovat se lze do 20. září 2008.), nebo jednosemestrální kurz Úvod do teorie 
a dějin filmu (vyjde na 2 975 Kč, koná se každý pátek a hlásit se můžete až do 17. října 2008). Přírodovědecká 
fakulta Ostravské univerzity letos otevírá kurz Aplikované informatiky (jde o kombinované studium vybraných 
předmětů 1. ročníku), kde za oba semestry zaplatíte 20 000 Kč.Na Fakultě managementu VŠE se ještě můžete 
hlásit do základního kurzu mimořádného studia, který probíhá kombinovanou formou (5 soustředění za 
semestr). Oba semestry vás přijdou na 28 000 Kč a přihlášky lze podávat do 30. září 2008.Přípravné kurzy k 
řádnému studiu ještě stále nabízejí i některé další vysoké školy a již zmíněné komerční agentury. Příští "vlnu" 
těchto kurzů zahajují jednotlivé školy zpravidla ještě krátce před samotným přijímacím řízením, přičemž tady je 
nutné počítat s tím, že výuka bývá často velmi intenzivní a nebo je zaměřena jen na určitou část 
zkoušek.Materiál byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/187147/ 
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Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Osm sochařů z celého světa se účastní Mezinárodního sochařského sympozia Landek. V areálu Hornického 
muzea se koná už počtvrté. Nejmladším sochařem je třiadvacetiletý Čech Jan Schneberger. 
 
Eva DANNHOFEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V okamžiku, kdy začne akademický rok, vstoupí Jan Schneberger do pátého ročníku v sochařském ateliéru, 
který na Fakultě umění Ostravské univerzity vede Marius Kotrba. Jan se účastní sympozia Landek především 
proto, že mu práce v kameni není cizí. 
 
Jan SCHNEBERGER, sochař 
-------------------- 
Já pracuji s maletínským pískovcem, je to usazený kámen o něco tvrdší než hořický pískovec, se kterým se dělá 
z pískovců nejvíc. Téma mojí práce je postel. 
 
Eva DANNHOFEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Specifikem tohoto mezinárodního sympozia je nepsaný zákon, že sochař pracuje na svém artefaktu s vědomím 
toho, na jakém místě spočine. Jan Schneberger tvoří svoji kamennou postel pro havířovský park. 
 
Jan SCHNEBERGER, sochař 
-------------------- 
Pro mě sympozium znamená možnost vyzkoušet si udělat velkou věc, velkou sochu a i umístit ji do veřejnýho 
prostoru, k čemuž se jako mladý sochař jinak nedostanu. 
 
Eva DANNHOFEROVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Účastníci sympozia mají k dispozici čtyři druhy kamene, vedle již zmíněného maletínského pískovce pracují se 
slezskou /nesrozumitelné/ žulou i se slezským mramorem. Většina vytvořených děl se rozprostře v sochařských 
parcích v Horním Dvoře v Těrlicku-Hradišti a přímo v areálu Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. 
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Většina ostravských kolejí hlásí plno. Pár volných míst se ale ještě najde. 
 
DENÍK ZJISTIL 
 
Ostrava/ Studenti, kteří nechali své ubytování osudu nebo si jej shánějí na poslední chvíli, mají ještě šanci 
sehnat místo na kolejích. Ti, kteří budou rychlí, mohou v těchto dnech zažádat o volná místa, která nabízí kolej 
Vítkovice nebo Studentská rezidence Slezská. Ostatní si musejí počkat na začátek září a doufat, že některý ze 
zájemců svůj přechodný domov odřekne, což se podle vedoucích kolejí stává často. 
 “Momentálně jsme rozeslali ubytovací dekrety studentům, kteří o koleje požádali. To znamená, že jsme 
obsazeni. Zda to ale tak zůstane, uvidíme až v září, kdy se studenti skutečně nastěhují. Stává se, že mnozí 
pokoje odřeknou, protože si najdou privát nebo se dostanou také na jinou vysokou školu a jdou nakonec na ni, 
třeba do jiného města,” sdělila vedoucí kolejí Ostravské univerzity v Ostravě Dana Mamicová. 
 Podobně mluví i tiskový mluvčí Vysoké školy podnikání v Ostravě-Michálkovicích Pavel Šmíd. Podle něj 
zatím místa na kolejích jsou. Do jaké míry jsou ale koleje obsazeny, se jen těžko odhaduje. “Každým dnem se 

 



 

 

tyto počty mění. Lidé volají a zamlouvají, poté odříkají. Záleží skutečně na tom, kdo se nastěhuje a kdo ne. 
Proto má určitě smysl hledat ještě volná místa na kolejích a průběžně se informovat,” míní, i když připouští, že o 
nově zrekonstruované koleje Studentská rezidence Slezská sídlící v Moravské Ostravě, které se otevřou až 10. 
září, je velký zájem, proto by zájemci neměli otálet. 
 Studenty ale stále přijímá kolej Vítkovice. Z celkového počtu 446 lůžek jich stále nemá zhruba šedesát 
obsazených. Zoufalá je oproti tomu situace ubytovacích zařízení Vysoké školy Báňské-Technické univerzity, 
které mají k dispozici téměř čtyři tisíce lůžek. Přesto na jejich uvolnění čeká přes čtyři sta žadatelů. “Stále nám 
chodí nové žádosti, které bohužel nemůžeme uspokojit. Do 31. srpna musejí ale všichni zájemci zaplatit. Pokud 
tak neučiní nebo se nenastěhují v daném termínu, budeme pokoje přednostně nabízet čekatelům,” informovala 
Deník ředitelka ubytovacích zařízení VŠB Božena Jemelková. 
 
Foto popis| JE O NI ZÁJEM. Přestože je nově zrekonstruovaná Studentská rezidence Slezská vyhledávanou 
alternativou ubytování, nabízí ještě volná místa. 
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
 
 
 


