Rádi bychom nabídli maturantům sponzorský dar na maturitní ples v hodnotě 4 900 Kč. Celkem
jsme od partnera obdrželi 50 letních zájezdů, které věnuje maturitním třídám. Zástupci třídy stačí
vyplnit žádost na www adrese http://kampomaturite.partykybl.cz/ples. Nabídněte prosím tuto možnost
maturantům na své škole, leták k vytištění na nástěnku naleznete zde. Jsme limitováni počtem 50
zájezdů, předpokládáme velký zájem o tuto akci, proto doporučujeme rychlou reakci.
Po velkém ohlasu na naši přednášku "Jak se dostat na VŠ" jsme natočili 30minutové video, které je již
volně dostupné na našem webu a také na YouTube. Budeme rádi, pokud na ně upozorníte své
studenty. Pokud by se Vám podařilo umístit odkaz na video na stránky školy, rádi Vaši školu
zvýrazníme v našem adresáři www.StredniSkoly.com a tím Vás podpoříme v nadcházejícím přijímacím
řízení. Stále také nabízíme možnost podobnou přednášku uskutečnit na pražských, brněnských a
ostravských gymnáziích - termíny na leden 2014 s Vámi rádi domluvíme na info@kampomaturite.cz
nebo 606 411 115.
V listopadu uzavírají přihlášky umělecké obory vysokých škol: 15. 11. obory katedry činoherního
divadla DAMU, 22. 11. FAMU a FVU VUTBR, 29. 11. ÚUD ZČU a 30. 11. většina zbylých uměleckých
oborů. Na www.VysokeSkoly.com studenti najdou informace k přijímacímu řízení pro příští akademický
rok - v kalendáři akcí jsou přehledy termínů podání přihlášek i přijímacích zkoušek.
Tento měsíc se koná více než 25 akcí veřejných vysokých škol. Namátkou vybíráme 15. 11. den
otevřených dveří na celé UTB, 23. 11. Informační den UK, den otevřených dveří všech fakult UPOL
nebo VŠCHT. Úplný přehled k vytištění najdete zde, případně v příslušném článku.
Pokud Vaši studenti uvažují o studiu v zahraničí, připravili jsme přehledný průvodce na toto téma.
Vypsali jsme také kurzy k přípravě na státní maturitu a přípravné semestrální kurzy pro přijímací
zkoušky na medicínu, psychologii, právo a další obory - zahájení v lednu 2014 v Praze a Brně. Studenti
se ještě mohou hlásit do nultých ročníků, které jsme otevřeli v říjnu.
Přejeme úspěšný listopad,
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