
 

Rozvrh pro zájemce o studium  
na prestižní americké vysoké škole 
 

Předposlední ročník střední školy 

Září – únor 
 
 

o Navštěvovat semináře nebo akce o studiu v USA 
pořádáné Fulbrightovou komisí. 

o Prostudovat průvodce pro zájemce o studium v USA 
uvedené v odkazech na stránce www.fulbright.cz. 

o Přihlásit se do emailové konference Study-X o studiu 
v zahraničí na groups.yahoo.com/group/study-x. 

o Stáhnout si vzorové testy a vyzkoušet si, zda mi více 
vyhovuje přijímací zkouška SAT nebo ACT. 

o Pokusit se navázat kontakt s některým českým 
studentem, který studuje na vysoké v USA. 

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

Únor, březen, duben 
 

o Založit si účet na www.collegeboard.com nebo 
www.actstudent.org. 

o Zapůjčit si ve Fulbrightově komisi materiály 
pro přípravu na zkoušky SAT Reasoning Test nebo 
ACT nebo je zakoupit na Internetu. Začít se intenzivně 
připravovat po dobu alespoň dvou měsíců. 

o Zaregistrovat se na květnový nebo červnový termín 
SAT nebo červnový termín ACT. 

Květen, červen 
 

o Dokončit přípravu na SAT nebo ACT. 
o Složit SAT Reasoning Test nebo ACT. 
o Možnost složit i SAT Subject Tests. 

Červenec, srpen 
o Zahájit výběr škol osobní konzultací s poradcem  

ve Fulbrightově komisi, vyhledávat vhodné školy a 
jejich profily na www.collegeboard.com. Vytvořit 
seznam škol, které připadají do úvahy (20 - 50). 

o Po obdržení výsledků z SAT Reasoning Test nebo 
ACT přizpůsobit výběr škol nebo naplánovat a 
zaregistrovat se na další pokusy na podzim a začít se 
znovu připravovat. 

o Zapůjčit si ve Fulbrightově komisi materiály 
pro přípravu na zkoušku TOEFL nebo si je zakoupit  
po Internetu. Začít se intenzivně připravovat po dobu 
alespoň jednoho měsíce.  

o Zaregistrovat se na zkoušku TOEFL na www.toefl.org. 
o Zapůjčit si ve Fulbrightově komisi materiály 

pro přípravu na SAT Subject Tests nebo si je zakoupit 
po Internetu. Začít se intenzivně připravovat.  
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Poslední ročník střední školy 

Září, říjen 
o Detailně projít webovské stránky a profily vhodných 

škol. Postupně zúžit seznam škol na 4 – 15 a 
kontaktovat jejich admission office. 

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

o Nebát se komunikovat s vybranými školami, pokud 
něčemu v požadavcích nerozumím. 

o Složit SAT Subject Tests. 
o Složit TOEFL alespoň na 100 bodů. 
o Založit si účet na www.commonapp.org 
o Vyjednat s učiteli napsání doporučení. 
o Vyjednat s třídním učitelem nebo ředitelem napsání 

counselor nebo school report. 
o Začít pracovat na esejích a průběžně je konzultovat 

ve Fulbrigtově komisi, s učiteli, kamarády atd. 
o Možnost vybrat jednu školu pro Early Admission 

(Early Decision, Early Action), zpracovat a odeslat na 
ni přihlášku, včetně doporučení a výsledků zkoušek. 

o Možnost složit znovu SAT nebo ACT, případně se 
registrovat na další termíny SAT Reasoning Test, 
Subject Tests nebo ACT.  

Listopad, prosinec 
o Možnost dále upravovat seznam škol. 
o Možnost skládání dalších SAT Subject Tests, 

případně dalších pokusů SAT Reasoning Test, ACT 
nebo TOEFL. 

o Dělat si kopie všech dokumentů postupně zasílaných 
na vybrané školy a vést si jejich evidenci.  

o Úplně vyplnit formuláře přihlášek a odeslat je. 
o Zaplatit application fees nebo požádat o jejich 

odpuštění.  
o Odeslat nebo nechat odeslat ověřené kopie a 

ověřené překlady vysvědčení. 
o Hlídat napsání a odeslání doporučení. 
o Odeslat výsledky zkoušek. 
o Dokončit eseje a odeslat je.  
o Zkontrolovat, zda jsem školám dodal vše, co 

vyžadovaly a ověřit u nich, zda vše obržely. 

 
Leden 

o Uzávěrky podávání přihlášek a žádostí o finanční 
pomoc. 

o Poděkovat učitelům, kteří psali doporučení a reporty.  
o Mít co nejlepší vysvědčení a odeslat mid-term report.  
o Možnost využít pozdějších uzávěrek některých škol. 

 
Při vytváření tohoto letáku byl použit obsah článku   
http://www.studujemevusa.cz/prihlasky-na-vysokou-v-usa-casovy-rozvrh-pro-opozdilce/ 
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