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XXVII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání Gaudeamus Brno 2021 proběhne ve dnech 23. až 26. 11. 2021  

na brněnském výstavišti v pavilonu V. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. až 25. 

11. od 8 do 16 hodin a 26. 11. od 8 do 14 hodin. 
 

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Brně převzali: 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

• Rektor Vysokého učení technického v Brně 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 

• Poslanec Parlamentu ČR, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA 

• Hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Grolich 

• Primátorka statutárního města Brna, JUDr. Markéta Vaňková 

• Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice 

pan Andreas Künne 

• Velvyslanec Francie v České republice, pan Alexis Duterte 
 

Veletrh návštěvníkům nabídne 294 zastoupených univerzit, vysokých škol, 

fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si 

budou moci vybrat z více než 10 000 studijních oborů. Na veletrhu budou 

zastoupeny univerzity a vysoké školy ze dvanácti zemí světa. Budou zastoupeny 

vzdělávací instituce z Rakouska, Francie, Německa, Irska, Litvy, Slovenska, Španělska, 

Švýcarska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie a Spojených států amerických. 
 

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace  

a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým 

volba studia po maturitě bez pochyb je. 
 

Dle článku 11 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č. j.: 

MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN), se na pořádání veletrhů nevztahují nově 

stanovené podmínky pro „hromadné akce“ (jako jsou koncerty, divadelní 

představení, sportovní utkání atd.). Pro vstup na veletrh jsou nadále 

uznávány jak antigenní, tak PCR testy.  
 

Prioritou při pořádání veletrhu Gaudeamus je maximální bezpečí všech 

účastníků veletrhu. Z tohoto důvodu byl vytvořen soubor pravidel, tzv. Proti-

covidový štít, který na veletrhu zajistí bezpečné prostředí pro setkávání návštěvníků  

a vystavovatelů. Nejdůležitějším prvkem těchto pravidel je zajištění bezinfekčnosti 

všech účastníků. Všichni návštěvníci při vstupu na veletrh prokážou svoji bezinfekčnost 

(potvrzením o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělání Covidu-19  



v uplynulých 180 dnech, případně negativním PCR testem ne starším než 72 hodin 

nebo AG testem ne starším než 24 hodin). Pro zájemce bude zajištěna možnost 

zakoupit a absolvovat samotest v ceně 50 Kč přímo u vstupu na výstaviště. 

Vystavovatelé i organizátoři garantují bezinfekčnost veškerého personálu, který se 

bude podílet na přípravě i průběhu veletrhu. Jako další ochrana bude ve vnitřních 

prostorách veletrhu povinné nošení respirátorů, doporučené dodržování rozestupů 1,5 

m a používání dezinfekce. 
 

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, 

informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy 

využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v pavilonu V 

a jsou pro ně zcela zdarma. 
 

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky 

vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškových sálech  

v pavilonu V. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním 

roce 2022/2023 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých 

škol. Ve dvou přednáškových sálech za čtyři dny proběhne celkem 89 

přednášek. 
 

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. 

Každý student si může udělat nový Test studijních typů a zjistit, zda je ekonomický, 

humanitní, technický, přírodovědný nebo umělecký typ. V Poradenském servisu je 

připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat 

vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.  
 

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou 

připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci z organizace JCMM a Úřadu práce, 

kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich 

předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy. 
 

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na 

vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, 

nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů 

vysokých škol.  
 

Do doprovodného programu se zapojí: 

• ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

• UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 

• UNIVERZITA KARLOVA 

• UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ 

• UNIVERZITA PALCKÉHO V OLOMOUCI 

• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

• UNIVERZITA PARDUBICE 

• VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

• VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 



Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum 

pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže 

s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení  

až po organizaci cesty a ubytování.  
 

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude  

na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven 

speciální program sestávající z 37 přednášek, seminářů a konzultací s odborníky 

z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, organizace 

JCMM a dalších institucí. 
 

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách  

a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně 

obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10 000 studijních programů. 
 

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. 

Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz. 

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na 

www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také 

získají přístup do Testu studijních typů a obdrží Průvodce budoucího vysokoškoláka  

se slovníčkem vysokoškolských pojmů. 
 

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 23. 11. 2021v 9:00 hodin v pavilonu V, 

v přednáškovém sále A. 

 

Přehled dat z probíhající registrace studentů: 

• K dnešnímu dni je zaregistrováno o 15 % více studentů ve srovnání 

s rokem 2019. 

• 65 % registrovaných si udělalo Test studijních typů. 

• 22 % registrovaných jsou studenti 3. ročníků SŠ, 70 % jsou studenti  

4. ročníků. 

• Mezi nejzastoupenější regiony patří: Jihomoravský kraj 26 %, 

Moravskoslezský kraj 24 %, Olomoucký kraj 13 %, Kraj Vysočina 13 %, Zlínský 

kraj 9 %. 

• 54 % registrovaných jsou studenti gymnázií, 40 % jsou studenti středních 

odborných škol. 

• Nejžádanějšími oblastmi vzdělávání jsou: ekonomické obory, ekologie a 

životní prostředí, mediální a komunikační studia, sociální práce, učitelství, 

psychologie a právo. 

 

Výsledky testu studijních typů k dnešnímu dni: 

• 33 % humanitní typ 

• 26 % přírodovědný typ 

• 17 % ekonomický typ 

• 15 % umělecký typ 

• 10 % technický typ 


