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Umístění podle počtu žáků – školní rok 2020/2021 

Celkový počet maturantů – 86, z toho 3 nestudují (zaměstnání), 82 žáků (tj. 95,3 %) studuje VŠ a 1 žák (tj. 1,2 %) 

studuje VOŠ.  

Umístění podle VŠ: 

1. MUNI – 17 žáků (20,0 %) 

 UPOL – 17 žáků (20,0 %) 

2.  UK – 16 žáků (18,8 %) 

3.  OSU – 13 žáků (15,3 %) 

4.  VUT – 5 žáků (5,9 %) 

5.  VŠB-TUO – 4 žáci  (4,7 %) 

 SLU – 4 žáci  (4,7 %) 

6.  MENDELU – 3 žáci  (3,5 %) 

7.  UTB – 1 žák  (1,2 %) 

 VFU – 1 žák  (1,2 %) 

 UNOB – 1 žák  (1,2 %) 

 UPCE – 1 žák  (1,2 %) 

 VŠCHT – 1 žák  (1,2 %) 

 VŠE – 1 žák  (1,2 %) 

Celkem 85 (3 žákyně studují dvě vysoké školy). 

Použité zkratky: 

MUNI Masarykova univerzita Brno 

UPOL – Univerzita Palackého Olomouc 

UK – Univerzita Karlova Praha 

OSU – Ostravská univerzita 

VUT – Vysoké učení technické Brno 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava 

SLU – Slezská univerzita Opava 

MENDELU – Mendelova univerzita Brno 

UTB – Univerzita Tomáše Bati Zlín 

VFU – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

UNOB – Univerzita obrany Brno 

UPCE – Univerzita Pardubice 

VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická Praha 

VŠE – Vysoká škola ekonomická Prah
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Umístění podle typu fakult: 

1. pedagogická – 16 žáků (18,8 %) 

2. lékařská – 12 žáků (14,1 %) 

3. filozofická – 9 žáků (10,6 %) 

 právnická – 9 žáků (10,6 %) 

4. sociálních studií, sociálních věd – 7 žáků (8,2 %) 

5. informatiky, elektroniky, inf. technologií, elektrotechniky – 6 žáků (7,1 %) 

6. přírodovědecká – 4 žáci (4,7 %) 

7. tělovýchovy, sportovních studií – 3 žáci (3,5 %) 

8. lesnická a dřevařská – 2 žáci (2,4 %) 

9. ekonomická – 2 žáci (2,4 %) 

10. obchodně podnikatelská – 2 žáci (2,4 %) 

chemická, chemicko-technologická – 2 žáci (2,4 %) 

11. veterinární – 1 žák (1,2 %) 

stavební – 1 žák (1,2 %) 

strojní – 1 žák (1,2 %) 

zdravotnických věd – 1 žák (1,2 %) 

vojenských technologií – 1 žák (1,2 %) 

veřejných politik – 1 žák (1,2 %) 

humanitních studií – 1 žák (1,2 %) 

farmaceutická – 1 žák (1,2 %) 

regionálního rozvoje a mezinárodních studií – 1 žák (1,2 %) 

potravinářských a biotechnických technologií – 1 žák (1,2 %) 

podnikohospodářská – 1 žák (1,2 %) 

Celkem 85 (3 žákyně studují na více fakultách – nejedná se o dvouoborové studium). 

V Opavě dne 20. 9. 2021 Zpracovala: Mgr. Lenka Weiglhoferová 

 


