
                                                          

 

Rozvrh přijímacího řízení a přípravy přihlášky 
pro studium na prestižní americké vysoké škole 

 

Předposlední ročník střední školy 
 

 
Září – leden 
 
 

o Prostudovat stránky www.fulbright.cz včetně průvodců 
pro zájemce o studium v USA uvedených v Odkazech. 

o Přihlásit se na Facebook Fulbright Advising Center Czech 
Republic. 

o Chodit na semináře Poradenského centra. 
o Domluvit si osobní konzultaci v Poradenském centru. 
o Stáhnout si vzory přijímacích zkoušek ACT a SAT a 

vyzkoušet si, který test mi více vyhovuje. 
o Seznámit se s náročností a formátem jazykové zkoušky 

TOEFL. 
o Pokusit se navázat kontakt s některým českým 

studentem, který studuje na vysoké v USA. 

 
Únor, březen, duben 
 

o Založit si účet na www.toefl.org, www.collegeboard.org 
nebo www.actstudent.org. 

o Naplánovat přípravu a termíny pro testy SAT nebo ACT a 
TOEFL. 

o Zapůjčit si ve Fulbrightově komisi materiály pro přípravu 
na zkoušky SAT nebo ACT nebo je zakoupit na Internetu. 

o Začít se na zkoušky intenzivně připravovat. 
o Zaregistrovat se na květnový nebo červnový termín SAT 

nebo červnový termín ACT. 

 
Květen, červen 

o Dokončit přípravu na SAT nebo ACT. 
o Složit poprvé SAT nebo ACT. 
o Případně složit i SAT Subject Tests. 
o Zahájit výběr škol osobní konzultací s poradcem  

ve Fulbrightově komisi  
o Začít vyhledávat vhodné školy.  

 
Červenec, srpen 

o Po obdržení výsledků z SAT nebo ACT přizpůsobit výběr 
škol nebo naplánovat další zkoušky na podzim.  

o Připravovat se na další pokusy SAT nebo ACT. 
o Zapůjčit si ve Fulbrightově komisi materiály pro přípravu 

na zkoušku TOEFL nebo si je zakoupit po Internetu.  
o Začít se připravovat na TOEFL. 
o Dále studovat profily škol a začít si vytvářet svůj seznam 

nejvhodnějších škol. 
o Po 1. srpnu si založit účet pro Common Application na 

www.commonapp.org. 
o Začít přemýšlet o tématu eseje a obsahu eseje pro 

Common App. 

 



                                                          

 

Poslední ročník střední školy 
 

 
Září, říjen 

o Dále upravovat seznam škol až na konečný počet 4 – 8 
škol. 

o Udělat si pro každou školu seznam požadavků a termínů 
uzávěrek. 

o Začít s vybranými školami komunikovat. 
o Složit SAT a ACT (znovu nebo poprvé) 
o Složit TOEFL na alespoň 100 bodů. 
o Vyjednat s učiteli sepsání doporučení (teacher reference). 
o Vyjednat s vybraným zástupcem školy (učitel, třídní 

učitel, ředitel…) sepsání školní zprávy (school report). 
o Začít psát eseje a průběžně je konzultovat ve 

Fulbrightově komisi, s učiteli, kamarády atd. 

 
Listopad, prosinec 

o Brzké uzávěrky výběrových škol. 
Možnost vybrat jednu školu pro Early Admission (Early 
Decision, Early Action), zpracovat a odeslat na ni 
přihlášku, včetně doporučení a výsledků zkoušek. 

o Možnost skládání dalších SAT, ACT nebo TOEFL. 
o Vyplnit formuláře přihlášek, včetně esejí a odeslat je. 
o Zaplatit application fees nebo požádat o jejich odpuštění.  
o Zajistit si transkripty – výpis předmětů a známek. 
o Hlídat napsání a odeslání doporučení. 
o Odeslat výsledky zkoušek. 
o Zkontrolovat, zda jsem školám dodal vše. 

 
Leden 

o Standardní uzávěrky výběrových škol. 
o Připravit a podat formuláře žádostí o finanční pomoc (CSS 

Profile, International Student Financial Aid Application - 
ISFAA apod.). 

o Poděkovat učitelům, kteří psali doporučení a reporty.  

 
Únor 

o Mít co nejlepší vysvědčení a odeslat mid-term report. 
o Využít pozdějších uzávěrek některých škol. 

 
Březen 

o Školy rozesílají rozhodnutí o přijetí / nepřijetí a nabídky 
finanční pomoci. 

o Začít srovnávat nabídky. 

 
Duben 

o V případě přijetí vybrané škole potvrdit, že na ni 
nastoupím. Ostatním dát vědět o svém rozhodnutí 
nenastoupit (do 1. května). 

o Začít intenzivně komunikovat s vybranou školou. 
o Případně dořešit financování. 

Květen - Červen o Po obdržení formuláře I-20 si zařídit studentské vízum. 
o Zajistit všechny potřebné dokumenty pro cestu a život  

v USA. 
o Přijít na předodletové setkání do Poradenského centra. 
o Naplánovat a zajistit letenku a první dny v USA. 

 


