
Doplňující informace pro uchazeče o studium: 

Pro koho je studium určeno: 

Bakalářské studijní programy:  pro absolventy středních škol  

Navazující magisterské studijní programy: 

• Specializace v ošetřovatelství – Sestra pro péči v interních oborech: pro absolventy 

bakalářských studijních programů /oborů Všeobecná sestra, Všeobecné ošetřovatelství  

nebo Ošetřovatelství 

• Intenzivní péče v porodní asistentky: pro absolventy bakalářských studijních programů 

/oborů Porodní asistence, Porodní asistentka 

• Aplikovaná fyzioterapie: pro absolventy bakalářských studijních programů /oborů 

Fyzioterapie 

• Zobrazovací technologie v radiodiagnostice: pro absolventy bakalářských studijních 

programů /oborů Radiologická asistence, Radiologický asistent 

• Organizace a řízení ve zdravotnictví: pro absolventy bakalářských a magisterských  

studijních programů připravujících na výkon povolání zdravotnických pracovníků 

dle zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb., v platném znění 

Náležitosti přihlášky ke studiu: 

• K přihlášce pro studijní program Zdravotnické záchranářství je vyžadován 

posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu studijního programu Zdravotnické 

záchranářství a výkonu povolání zdravotnického záchranáře. 

• Požadované prosím zašlete bezodkladně po podání přihlášky na adresu studijního 

oddělení FZV UP (Hněvotínská 3, 775 Olomouc) nebo vložte naskenované do e-

přihlášky. 

Uchazeči, kteří ve stanoveném termínu řádně podají přihlášku ke studiu, obdrží nejpozději za 

začátku května 2023 pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační 

pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. 

přesné určení termínu, místa, času, dovolených pomůcek a jiné důležité informace). Termín, 

na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.  

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace 

Elektronická přihláška v sekci Dokumenty:  https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/ 

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí 

o jeho přijetí ke studiu.  Přesný termín bude sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky. 

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí 

o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou 

uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím 

aplikace elektronická přihláška, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem 

doručení předem na přihlášce souhlasil. 

Nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil uchazeč plnou moc, může ve lhůtě 30 

dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana podat odvolání. Odvolání se podává 

děkanovi fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ukončeno počátkem 

měsíce září 2023. Všichni uchazeči, kteří podají odvolání, budou o výsledku šetření 

informováni.  

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje, uchazeči však mohou 

kontaktovat  Správu kolejí a menz UP.  
 

https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/#c52444
https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/
http://www.skm.upol.cz/

