Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019
Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek:
28. května 2018:
Fyzioterapie – navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test)
11. - 15. června 2018: Fyzioterapie – navazující magisterské studium - 2. kolo (ústní zkouška)
7. června 2018:
bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
(včetně 1. kola oboru Zdravotnický záchranář)
8. června 2018:
bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
navazující magisterský studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech
navazující magisterský studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci
19. června 2018:
Zdravotnický záchranář – 2. kolo (test fyzické zdatnosti)
Termín pro podání přihlášky ke studiu: od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018
Přihláška se podává elektronicky s tím, že uchazeč je povinen zaslat do uvedeného data také tzv. zkrácenou
verzi e-přihlášky spolu s dokladem o úhradě administrativního poplatku za přijímací řízení a přílohami
dokládajícími splnění vstupních podmínek pro podání přihlášky.
Poplatek za přijímací řízení: 650 Kč /přihláška (stanoveno jednotně pro celou UP)
Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
(bakalářské studijní obory v prezenční formě studia: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie,
Radiologický asistent)
1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky navrhnout na přijetí maximálně
10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2017/2018 úspěšně složí maturitní
zkoušku na střední škole v České republice.
2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20
včetně. Zohledňují se výroční vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení za 4. ročník
studia SŠ. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený
studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kriterium, ale
z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky,
budou pozváni k přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze
v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží originál dokladu
o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí
o přijetí ke studiu.
Podmínky pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky (písemný test) u oboru Zdravotnický záchranář:
1. Děkan fakulty může prominout vykonání 1. kola přijímací zkoušky maximálně
10 uchazečům, a to pouze těm uchazečům, kteří ve šk. roce 2017/2018 úspěšně složí maturitní
zkoušku na střední škole v České republice.
2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky činí
1,20 včetně. Zohledňují se výroční vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení
za 4. ročník studia SŠ. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující
dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují výše uvedené
kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) jim nelze 1. kolo přijímací zkoušky prominout,
obdrží pozvánku k vykonání 1. kola přijímací zkoušky. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být
překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
3. Uchazeči, kterým je prominuto vykonání 1. kola přijímací zkoušky, obdrží oznámení o této
skutečnosti. Na tyto uchazeče je pohlíženo při vyhodnocování celkových výsledků přijímací
zkoušky (písemný test, test fyzické zdatnosti) jako na uchazeče se 100% úspěšností v 1. kole
přijímací zkoušky včetně případné bonifikace za středoškolský prospěch.

Bonifikace za středoškolský prospěch:
(všechny bakalářské studijní programy v prezenční formě studia)
Uchazečům s celkovým studijním průměrem ze SŠ do 1,90 (včetně) je k bodům dosaženým v rámci
přijímací zkoušky připočtena bonifikace za středoškolský prospěch (max. 10 bodů v závislosti na studijním
průměru):
Průměr ze SŠ (P)
P = 1,0
1, 0 < P ≤ 1,10
1, 10 < P ≤ 1,20
1, 20 < P ≤ 1,30
1, 30 < P ≤ 1,40

Bonifikace
10 b.
9 b.
8 b.
7 b.
6 b.

Průměr ze SŠ (P)
1, 40 < P ≤ 1,50
1, 50 < P ≤ 1,60
1, 60 < P ≤ 1,70
1, 70 < P ≤ 1,80
1, 80 < P ≤ 1,90

Bonifikace
5 b.
4 b.
3 b.
2 b.
1 b.

Forma přijímací zkoušky:
o
o
o
o
o
o

obor Všeobecná sestra (prezenční, kombinované studium)
obor Porodní asistentka (prezenční, kombinované studium)
obor Fyzioterapie, bakalářské studium
obor Radiologický asistent
obor Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční, kombinované studium)
obor Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinované studium)

Přijímací zkouška má podobu písemného testu. Pro splnění podmínek přijímací zkoušky musí uchazeč
dosáhnout stanoveného minimálního bodového limitu v každé části písemného testu (viz tabulka níže). U
prezenčních forem studia bakalářských studijních oborů je k výsledkům písemného testu připočtena bodová
bonifikace za středoškolský prospěch.
o obor Zdravotnický záchranář:
Přijímací zkouška probíhá dvoukolově: 1. kolo má podobu písemného testu, 2. kolo ověřuje fyzickou
zdatnost. Uchazeč splní podmínky 1. kola přijímací zkoušky, pokud dosáhne stanoveného minimálního
bodového limitu v každé části písemného testu (viz tabulka níže) a zároveň se v pořadí takových uchazečů
umístí do 70. místa včetně (po započítání případné bonifikace za středoškolský prospěch). Stanovená hranice
(70. místo včetně) může být překročena pouze v případě uchazečů se stejným bodovým výsledkem.
Uchazeči, kteří splní podmínky 1. kola přijímací zkoušky a uchazeči, kterým bylo 1. kolo přijímací zkoušky
na základě prospěchu ze SŠ prominuto, postupují do 2. kola přijímací zkoušky, kde je třeba pro splnění
podmínek 2. kola přijímací zkoušky dosáhnout stanoveného minimálního bodového limitu v každé
disciplíně. Výsledky prvního a druhého kola přijímací zkoušky se sčítají.
o obor Fyzioterapie, navazující magisterské studium:
Přijímací zkouška probíhá dvoukolově: 1. kolo má podobu písemného testu, 2. kolo ověřuje osobnostní
a odborné předpoklady uchazeče. Uchazeč splní podmínky 1. kola přijímací zkoušky, pokud dosáhne
stanoveného minimálního bodového limitu v písemném testu (viz tabulka níže). Uchazeči, kteří splní
podmínky 1. kola přijímací zkoušky, postupují do 2. kola přijímací zkoušky. Počet bodů dosažený v rámci
2. kola přijímací zkoušky určuje konečné pořadí uchazečů.

Předpoklady pro přijetí ke studiu, předpokládaný počet přijímaných (PPP)*, průběh přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení
*PPP - jedná se pouze o orientační údaj, který může být upraven s ohledem na limity stanovené MŠMT a případné další akreditované studijní obory.

Bakalářské studijní obory
Studijní
obor

Porodní
asistentka

Forma studia

prezenční

Předpoklady pro přijetí

ukončené středoškolské
vzdělání
splnění požadavků přijímací
zkoušky

PPP = 30

umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Porodní
asistentka

kombinovaná

ukončené středoškolské
vzdělání zdravotnického směru
(nebo VOŠz) +
praxe ve zdravotnictví min. 2
roky

PPP = 10
splnění požadavků přijímací
zkoušky

Forma přijímací zkoušky Bodová hranice
pro splnění
požadavků PZ
Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)

Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)

Časový
limit

max. 50/min.20
(1. část)
100 minut
max.50/min.15
(2. část)

max. 50/min.20
(1. část)
100 minut
max.50/min.15
(2. část)

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

Za každou správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených bodů
v obou předmětech+ body
za případnou bonifikaci
za středoškolský prospěch
(při průměru do 1,90), zároveň však
musí být dosaženo v obou
předmětech alespoň minimální
hranice.
Za každou správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených bodů
v obou předmětech, zároveň však
musí být dosaženo v obou
předmětech alespoň minimální
hranice.

umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů
Všeobecná
sestra

PPP = 50

prezenční

ukončené středoškolské
vzdělání
splnění požadavků přijímací
zkoušky
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)

max. 50/min.20
(1. část)
100 minut
max.50/min.15
(2. část)

Za každou správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených bodů
v obou předmětech+ body
a případnou bonifikaci
za středoškolský prospěch
(při průměru do 1,90), zároveň však
musí být dosaženo v obou
předmětech alespoň minimální
hranice.

Bakalářské studijní obory
Studijní
obor

Forma studia

Předpoklady pro přijetí

Všeobecná
sestra

kombinovaná

ukončené středoškolské
vzdělání
splnění požadavků přijímací
zkoušky

PPP = 30
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů
Radiologický
asistent

prezenční

ukončené středoškolské
vzdělání
splnění požadavků přijímací
zkoušky

PPP = 40

umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Fyzioterapie

PPP = 30

prezenční

ukončené středoškolské
vzdělání
splnění požadavků přijímací
zkoušky
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Forma přijímací zkoušky Bodová hranice
pro splnění
požadavků PZ
Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)
Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)

Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)

Časový
limit

max. 50/min.20
(1. část)
100 minut
max.50/min.15
(2. část)

max. 50/min.20
v každé části
testu

100 minut

max. 50/min.20
v každé části
testu

100 minut

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

Za každou správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených bodů
v obou předmětech, zároveň však
musí být dosaženo v obou
předmětech alespoň minimální
hranice.
Za každou správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených bodů
v obou předmětech + body
za případnou bonifikaci
za středoškolský prospěch
(při průměru do 1,90), zároveň však
musí být dosaženo v obou
předmětech alespoň minimální
hranice.
Za každou správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených bodů
v obou předmětech + body
za případnou bonifikaci
za středoškolský prospěch
(při průměru do 1,90), zároveň však
musí být dosaženo v obou
předmětech alespoň minimální
hranice.

Bakalářské studijní obory
Studijní
obor

Forma
studia

Předpoklady pro přijetí

Zdravotnický
záchranář

prezenční

ukončené středoškolské
vzdělání

PPP = 25

splnění požadavků přijímací
zkoušky
zdravotní způsobilost pro výkon
povolání zdravotnického
záchranáře
řidičský průkaz skupiny B
(lze nahradit čestným
prohlášením o získání
řidičského oprávnění v průběhu
studia)
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Forma přijímací zkoušky

1. kolo:
Písemný test (2 části):
1. Biologie člověka
(50 otázek)
2. Výběr ze společenských
a přírodních věd včetně
prověření OSP
(50 otázek)

2. kolo:
Test fyzické zdatnosti:
běh 1500 m
plavání 100 m (volný zp.)
Do 2. kola postupují pouze
uchazeči, kteří splní
podmínky 1. kola přijímací
zkoušky.

Bodová hranice pro
splnění požadavků PZ
1. kolo:
max. 50/min.20
(1. část testu)

Časový limit

100 minut

max. 50/min. 15
(2. část testu)
umístění do 70. místa
včetně (po započítání
případné bonifikace za
SŠ)

2. kolo:
běh: max. 25/min. 5
plavání: max. 25 /min. 5

Plavání (100 m):
ženy: 2:45 min.
muži: 2:30 min.
Běh (1500 m):
ženy: 8:30 min.
muži: 7:30 min.

Vyhodnocení přijímací
zkoušky:
Za každou správnou
odpověď v písemném
testu obdrží uchazeč 1
bod. Za výkon v testu
fyzické zdatnosti obdrží
uchazeč body dle
převodní tabulky
(viz poslední strana).
Rozhoduje součet
dosažených bodů v obou
předmětech písemného
testu + body
za případnou bonifikaci
za středoškolský
prospěch body (při
průměru do 1,90) +
body z testu fyzické
zdatnosti
zároveň však musí být
dosaženo ve všech
částech přijímací zkoušky
alespoň stanovené
minimální bodové
hranice.

Navazující magisterské studijní obory
Studijní obor

Ošetřovatelská
péče v interních
oborech

Forma studia

kombinovaná

Předpoklady pro přijetí

ukončené VŠ vzdělání – bakalářský
studijní program Ošetřovatelství:
obory Ošetřovatelství nebo
Všeobecná sestra
osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu
v oboru Všeobecná sestra

PPP = 20

splnění požadavků přijímací
zkoušky

Forma přijímací zkoušky

Písemný test (2 části):
1. Kognitivní dovednosti a všeobecný
společenský přehled se zaměřením
na zdravotnictví (60 otázek)
2. Test znalostí z ošetřovatelství a
ošetřovatelské péče v interně,
chirurgii a pediatrii - v rozsahu
bakalářského studia (60 otázek)

Bodová hranice
pro splnění
požadavků PZ

max. 60/min.20
(1. část)

Časový
limit PZ

Vyhodnocení přijímací
zkoušky:

120 minut

Za každou správnou odpověď
obdrží uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených
bodů v obou předmětech,
zároveň však musí být dosaženo
v obou předmětech alespoň
minimální hranice.

max. 60/min.25
(2. část)

umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Ošetřovatelská
péče v interních
oborech
PPP = 10

prezenční

ukončené VŠ vzdělání – bakalářský
studijní program Ošetřovatelství:
obory Ošetřovatelství nebo
Všeobecná sestra

Písemný test (2 části):
1. Kognitivní dovednosti a všeobecný
společenský přehled se zaměřením
na zdravotnictví (60 otázek)

osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu
v oboru Všeobecná sestra

2. Test znalostí z ošetřovatelství a
ošetřovatelské péče v interně,
chirurgii a pediatrii - v rozsahu
bakalářského studia (60 otázek)

splnění požadavků přijímací
zkoušky
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

max. 60/min.20
(1. část)

max. 60/min.25
(2. část)

120 minut

Za každou správnou odpověď
obdrží uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených
bodů v obou předmětech,
zároveň však musí být dosaženo
v obou předmětech alespoň
minimální hranice.

Fyzioterapie

prezenční

PPP = 20

ukončené VŠ vzdělání – bakalářský
studijní program Rehabilitace nebo
Specializace ve zdravotnictví,
obor Fyzioterapie

1. kolo: písemný test
Všeobecný přehled (60 otázek)
Kineziologie (60 otázek)

max. 120/min.61
v součtu za obě
části testu

splnění požadavků přijímací
zkoušky

2. kolo: ústní zkouška
(motivační pohovor včetně prověření
osobnostních a odborných
předpokladů)

min. hranice není
určena

umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

120 minut
(test)

Do 2. kola postupují pouze uchazeči,
kteří splní podmínky 1. kola přijímací
zkoušky.
ukončené VŠ vzdělání – bakalářský
studijní obor Porodní asistentka
Intenzivní péče
v porodní
asistenci

kombinovaná
osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu
v oboru Porodní asistentka

PPP = 20

splnění požadavků přijímací
zkoušky
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů
ukončené VŠ vzdělání – bakalářský
studijní obor Porodní asistentka
Intenzivní péče
v porodní
asistenci
PPP = 15

prezenční
osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu
v oboru Porodní asistentka
splnění požadavků přijímací
zkoušky
umístění v rámci stanoveného
počtu přijímaných studentů

Písemný test (2 části):
1. Test odborných znalostí z oboru
porodní asistence (60 otázek)

max. 60/min.30
(1. část)
120 minut

2. Kognitivní dovednosti a všeobecný
společenský přehled se zaměřením
na zdravotnictví (60 otázek)

max. 60/min.25
(2. část)

Písemný test: Za každou
správnou odpověď obdrží
uchazeč 1 bod.
Pro postup do 2. kola je třeba
získat min. nadpoloviční většinu
z maximálního možného počtu
bodů, tj. 61 bodů.
Ústní zkouška: Počet bodů
dosažený v rámci ústní zkoušky
určuje konečné pořadí
uchazečů.

Za každou správnou odpověď
obdrží uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených
bodů v obou předmětech,
zároveň však musí být dosaženo
v obou předmětech alespoň
minimální hranice.

Písemný test (2 části):
1. Test odborných znalostí z oboru
porodní asistence (60 otázek)

max. 60/min.30
(1. část)

2. Kognitivní dovednosti a všeobecný
společenský přehled se zaměřením
na zdravotnictví (60 otázek)

max. 60/min.25
(2. část)

120 minut

Za každou správnou odpověď
obdrží uchazeč 1 bod.
Rozhoduje součet dosažených
bodů v obou předmětech,
zároveň však musí být dosaženo
v obou předmětech alespoň
minimální hranice.

Bodové ohodnocení testu fyzické zdatnosti oboru Zdravotnický záchranář:
Plavání 100 m volný způsob – muži
25 b. 1:44,9 a méně
20 b. 1:45,0 - 1:49,9
15 b. 1:50,0 – 1:59,9
10 b. 2:00,0 – 2:14,9
5 b. 2:15,0 – 2:30,0
0 b. 2:30,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)

Plavání 100 m volný způsob – ženy
25 b. 1:59,9 a méně
20 b. 2:00,0 – 2:04,9
15 b. 2:05,0 – 2:14,9
10 b. 2:15,0 – 2:29,9
5 b. 2:30,0 – 2:45,0
0 b. 2:45,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)

Běh 1500 m – muži
25 b. 5:59,9 a méně
20 b. 6:00 – 6:09,9
15 b. 6:10,0 – 6:29,9
10 b. 6:30 – 6:59,9
5 b. 7:00,0 - 7:30,0
0 b. 7:30,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)

Běh 1500 m - ženy
25 b. 6:59,9 a méně
20 b. 7:00 – 7:09,9
15 b. 7:10,0 – 7:29,9
10 b. 7:30 – 7:59,9
5 b. 8:00,0 - 8:30
0 b. 8:30,1 a více (nesplněny podmínky přijímací zkoušky)

Souhrnný výsledek z testu fyzické zdatnosti je tvořen součtem bodů z obou disciplín. Max. počet bodů je 50. Pokud v některé z disciplín uchazeč
nezíská alespoň 5 bodů, nebyly splněny požadavky testu fyzické zdatnosti.

