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Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče v porodní asistenci, 

prezenční a kombinovaná forma studia (P+K) 

 

Zápis do 1. ročníku studijního oboru Intenzivní péče v porodní asistenci (P+K) se koná na Teoretických ústavech LF 

a FZV UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, učebna LF - TD 2.520, a to: 

 

17. 8. 2022 v 8:00 hod. 

 

K zápisu s sebou vezměte: 

• ověřenou kopii bakalářského diplomu 

• 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.  

 

Podle § 57 odst. 1a) a odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), je dokladem o studiu ve studijním programu průkaz studenta. 

Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad 

potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních 

předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.  

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se „Žádost o vystavení průkazu studenta“ (dále žádost) podává elektronicky. 

Po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu (Rozhodnutí o přijetí) na Fakultě zdravotnických věd Univerzity 

Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023 si student otevře na adrese https://prihlaska.upol.cz svou 

elektronickou přihlášku pod stejnými přihlašovacími údaji, které byly již zadány při prvním přihlášení.  

V menu Výběr karty se zobrazí studentovi formulář s výběrem možných průkazů studenta (identifikačních karet - 

dále IK) a student si zvolí z nabídky jednu z variant. Po zvolení typu IK a nahrání fotografie žádost o IK odešle 

potvrzením ve stejném formuláři. Pro vydání IK je nutné zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním žádosti.  Po 

zaplacení poplatků spojených s výběrem IK již nelze změnit typ IK.  

Platební údaje se zobrazí studentovi rovněž v menu Výběr karty – část Platby. Podrobné instrukce k zaplacení, 

k vyplnění žádosti  a veškeré informace o termínu vyzvednutí průkazu budou zveřejněny na adrese 

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 IK a nastupují např. na navazující magisterské studium, postupují standardním způsobem 

přes Portál UP.  

Řádná výuka dle rozvrhů probíhá: Kombinovaná forma studia v týdnu od 12. 9. 2022 

                                                       Prezenční forma studia od 19. 9. 2022 

 

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

děkana fakulty) se koná dne 12.9.2022. Imatrikulace není povinná, uhrazením nákladů spojených s imatrikulací (viz 

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

 

Vyřizuje: Mgr. Hana Dráčová, e-mail: hana.dracova@upol.cz, tel.: 585 632 860 
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