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Studium vysoké školy na last minute

PRAHA – Neuspěli jste při červno-
vých přijímačkách na vysokou? Stá-
le máte šanci!  Konkurence mezi 
soukromými školami je obrovská, a 
tak většina z nich přijímá uchazeče 
až do začátku semestru.

PRAHA (růž) – Řada vysoko-
školáků plánuje se začátkem 
školního roku samostatné byd-
lení. Největší rvačka o byty je ve 
velkých městech s univerzitami 
– v Praze, Brně, Ostravě, Olo-
mouci, ve Zlíně.

Vysokoškoláci ale často sáh-
nou po tom nejlevnějším ubytová-
ní v domnění, že nezáleží na tom, 
zda budou bydlet v nájmu nebo v 
podnájmu. Odborníci ale varu-
jí: Rozdíl to je naprosto zásadní.

„Nájmem se rozumí situace, 
kdy majitel nemovitosti přenechá 
svůj byt či dům k dočasnému uží-
vání druhé osobě a ta mu za to pla-
tí nájemné,“ vysvětluje advokát 
Jiří Hartmann. Oproti tomu pod-
nájem vzniká ve chvíli, kdy sa-
motný nájemce dává třetí osobě do 
podnájmu byt nebo jeho část. „Pe-
níze potom inkasuje sám nájem-
ce. Takový typ bydlení je 
zpravidla levnější,“ po-
pisuje Hartmann.

Kde vás ještě vezmou?

Text: Eva Fraňková
Foto: scom

Uchazeči si můžou vybrat z 
široké nabídky oborů, hlavně 
těch ekonomických, obchod-
ních a správních. Napří-
klad Akademie žurnalisti-
ky a nových médií myslí i 
na uchazeče, kteří budou 
teprve v září skládat ma-
turitu. Nové studenty při-
jímá až do 31. 10.  Vysoké 
školy pořádají i během září 
dny otevřených dveří. To je 
skvělá příležitost, jak poznat 
nejen prostředí a vybave-
ní budovy, ale i systém výu-
ky nebo pedagogy. Pokud si 
zavoláte na studijní odděle-
ní, měla by vám škola umož-
nit prohlídku i mimo tyto ofi -
ciální dny. Soukromé školy 
samozřejmě něco stojí, se-
mestr vyjde od 20 tisíc do 
zhruba 55 tisíc korun. Vět-
šina škol ale umožňuje pla-
tit školné měsíčně pomocí 
splátkového kalendáře.

Dostat se ale můžete i na 
státní a veřejné školy, kte-
ré přijímají i ve 3. kole.  Za-
pomeňte ale na žádané obo-
ry, jako jsou práva, humanit-

ní studia nebo medi-
cína. Jedná se pře-
devším o fakulty 
se strojním a tech-
nickým zaměřením. 
Například na Tech-
nickou univerzitu v 
Ostravě máte na poslá-
ní přihlášky ještě týden, 
do 18. září. 

Jak si vybrat školu krok za krokem
Nechali jste výběr střední nebo vysoké školy na poslední chvíli?  Nepodceňujte situaci, vždyť studiem tam 

strávíte minimálně 3 roky života.

1. 
Nejdůležitější je obor. 

Studium by vás mělo bavit 
a měli byste si umět před-

stavit, že se tím budete jed-
nou živit. Nemá cenu hlá-
sit se na obchodní akade-
mii, pokud vás vyloženě 

nebaví matematika 
nebo ekonomie. 

3. 
Rčení „o peníze jde až v 

první řadě“ tu platí! Zjistěte 
si, kolik je školné, zda si ho mů-
žete rozložit do splátek. Jestli-

že vám s fi nancováním studia mo-
hou pomoci rodiče, máte napůl 
vyhráno. Pokud ne, budete se 
muset poohlédnout po brigá-

dě. Rozdíl mezi školným 
může být až desítky 

tisíc!

4. 
Budoucí zaměstna-

vatel kromě titulu ocení 
hlavně to, jaké máte v da-

ném oboru zkušenosti. Pro-
to pátrejte, zda škola nabí-

zí možnost praxe ve fi r-
mách nebo třeba i za-

hraniční stáže. 

2. 
Roli hraje i vzdálenost 
od bydliště. Spočítej-

te si, kolik času by vám za-
bralo dojíždění a zda ško-

la případně nabízí mož-
nost ubytování na ko-

lejích nebo v in-
ternátě.

Levnější nemusí být lepší
Výhodou bydlení v pod-
nájmu je především ceno-
vá dostupnost díky mož-
nosti pronajmout si třeba 
jen jeden pokoj. Nevýho-
dou ale je, že zákon pod-
nájemníka nijak zvlášť ne-

chrání. A dokonce ho ma-
jitel bytu může »vykop-
nout«  z podnájmu bez 
udání důvodu. „Výpo-
vědní lhůta může být to-
tiž nájemcem ve smlouvě 
o podnájmu určena libo-

volně. Student tak může 
v podstatě skončit ze 
dne na den na ulici. Ne-
ní-li však ve smlouvě lhů-
ta upravena, je standard-
ní tříměsíční,“ upozornil 
právník.

L
Výhodou bydlení v
nájmu je především
vá dostupnost díky

Vysokoškoláci, 
dejte si pozor na podnájmy

Chcete si podat 

přihlášku? Projděte 

si stránky škol, které 

vás zajímají. Najdete 

tam jak termín 

podání přihlášek, 

tak i dny otevřených 

dveří. 

Tip Blesku : www.akaz.czz

  dvouleté rekvalifikační 
studium pro obor starožitník

  vhodné též pro sběratele 
a milovníky umění

 akreditace od MŠMT

  zahájení přednášek v září 
2015 v centru Prahy

  přihláška ke studiu včetně 
dalších informací na  
www.asociace.com  
tel: 222 322 580

Rudolfinská akademie
Asociace starožitníků, z.s.
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INZERCE IZVS

Pošlete SMS s kódem zvuku na 
telefonní číslo 904 99 30.

914228 Výstřel ze zadnice
914227 Výstřel z pistole
914226 Včelí úl
914225 Ukrutný kašel
914224 Hudry, hudry! 
914223 Troubící tirák
914222 Vlaštovky
914220 Super sporťák
914219 Škytání SMS
914218 Škrábání na tabuli
914217 Nabití brokovnice
914216 Brokovnice
914215 Řev chlapa
914213 Policejní siréna
914212 Píšťalka SMS
914208 Kosmická loď
914207 Eh-eh-eh (kojenec)
914204 Kravský zvonec
914203 Bouračka
913948 Zvířata v zoo

Cena SMS 30 Kč vč. DPH. Více info v tiráži. Provozuje 
CZECH NEWS CENTER a. s. www.platmobilem.cz

STÁHNĚTE SI FOTKU DO MOBILU!
Pošlete SMS 918328 na 904 99 30
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