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Zápis do 1. ročníku bakalářského studijního programu Porodní asistence, 

obor Porodní asistentka 

 

Zápis do 1. ročníku bakalářského studijního programu Porodní asistence se koná na Teoretických ústavech 

LF a FZV UP, Hněvotínská 3, Olomouc, učebna FZV č. 1.160 (pravé křídlo), a to 

 

22. 08. 2018 v 08:00 hodin. 

 

K zápisu s sebou vezměte: 

 ověřenou kopii maturitního vysvědčení  

 posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (viz formulář na webu FZV) + potvrzení 

o očkování proti hepatitidě B 

 občanský průkaz  

 psací potřeby, papír na poznámky 

 formuláře, které potřebujete potvrdit 

 doklad o úhradě poplatku* ve výši 500,- Kč (100,- Kč za náklady spojené s poskytnutím 

informačních a tiskových materiálů + 400 Kč za náklady spojené s imatrikulací**), nebo 100,- Kč 

(za náklady spojené s poskytnutím informačních a tiskových materiálů). 

 

*Pro tuto platbu použijte: č. účtu 19-1096330227/0100, KS 0308, VS 7500XXXXXX (vysvětlení: za XXXXXX doplňte první 

šestičíslí z rodného čísla, tzn. v případě RČ 895515/1234  bude variabilní symbol 7500895515), KB Olomouc;  majitelem 

účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.  

 

Povinností každého studenta je mít v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách identifikační 

kartu (dále IK), která slouží jako průkaz studenta. Po přihlášení do e-přihlášky (https://prihlaska.upol.cz) 

si student v Přehledu přihlášek vybere typ karty, uhradí poplatek on-line, stáhne dokument s názvem  ”Žádost 

o vystavení identifikační karty UP”, vyplní  jej elektronicky popř. písemně a poté neodkladně zašle v písemné 

podobě spolu s nalepenou fotografií na adresu uvedenou na formuláři žádosti. Bližší informace viz: 

https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik.  

 

Žádosti o ubytování na VŠ kolejích se podávají elektronicky přihlášením se do ubytovacího systému ISKaM: 

https://iskam.upol.cz. Pro přihlášení použijte své příjmení včetně diakritiky a své rodné číslo – bez lomítka. 

Studenti, kteří již vlastní platnou ISIC kartu UP a nastupují např. na magisterské studium, postupují 

standardním způsobem přes Portál UP.  

 

**Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků (akademický obřad spojený se složením imatrikulačního slibu do rukou 

děkana fakulty) se koná dne 10. 09. 2018 v 10:00 hod. Uhrazením nákladů spojených s imatrikulací (viz výše) se student 

přihlašuje k slavnostní imatrikulaci. V případě neúčasti na imatrikulaci se poplatek nevrací. 

 

Řádná výuka dle rozvrhů probíhá od 17. 09. 2018.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje: Bc. Hana Vrbová, e-mail: hana.vrbova@upol.cz, tel.: 585 632 860 
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