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Příloha 1. Linky pro přihlášení na školení BOZP v systému MOODL 

 

Informace pro přihlášení na obecné školení Bezpečnost a Ochrana 

Zdraví při Práci (dále jen BOZP), školení Požární ochrana (dále jen PO)  

a Specifické školení BOZP pro Fakultní nemocnici Olomouc  

(dále jen FNOL), které probíhá v systému MOODLE. 

 

Na FZV UP musí všichni studenti prvních ročníků splnit obecné školení 

BOZP a školení PO. Součástí školení je i splnění přiložených dvou testů BOZP 

a PO v systému MOODL. 

Všichni studenti prvních a třetích ročníků, kteří budou plnit praxi a klinická 

cvičení ve FNOL musí dále splnit Specifické školení pro FNOL. Součástí 

školení je splnění přiloženého testu v systému MOODL. Kliniky a oddělení, 

kterých se specifické školení týká jsou:  

1. Chirurgická klinika, 

2. Chirurgická klinika, 

1. Interní klinika 

2. Interní klinika, 

3. Interní klinika, 

Neurochirurgická klinika, 

Neurologická klinika, 

Traumatologická klinika 

 

Další informace máte uvedeny u konkrétních školení v systému MOODLE. 

Obě školení musí být splněna nejpozději do 5. 10. 2022. 
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Student, který nebude mít splněno obecné nebo specifické školení 

BOZP, nebude moci nastoupit na praxi a klinická cvičení do FNOL. 

 

Link pro přihlášení studentům jednotlivých ústavů jsou uvedeny níže. 

 

Ústav klinické rehabilitace 

✓ Obecné školení BOZP pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28526 

✓ Obecné školení BOZP pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28545 

Ústav porodní asistence  

✓ Obecné školení BOZP pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28530 

✓ Obecné školení BOZP pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28531 

✓ Specifické školení BOZP pro FNOL pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28553 

➢ Specifické školení BOZP pro FNOL pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28554 – na Dětské 

klinice, Porodnicko-gynekologické klinice a 

Neonatologickém oddělení  bude školení probíhat 

individuálně. 

Ústav ošetřovatelství 

✓ Obecné školení BOZP pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28528 

✓ Obecné školení BOZP pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28529 

✓ Specifické školení BOZP pro FNOL pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28551 
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✓ Specifické školení BOZP pro FNOL pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28552 

Ústav radiologických metod 

✓ Obecné školení BOZP pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28546 

✓ Obecné školení BOZP pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28547 

✓ Specifické školení BOZP pro FNOL pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28555 

Ústav zdravotnického záchranářství 

✓ Obecné školení BOZP pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28548 

✓ Specifické školení BOZP pro FNOL pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28558 

Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví 

✓ Obecné školení BOZP pro Bc. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28549 

✓ Obecné školení BOZP pro Mgr. programy 

https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=28550 
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