
Informace pro uchazeče přijaté ke studiu (příp. navržené na přijetí) 

na Fakultu zdravotnických věd UP v Olomouci 

 Rozhodnutí o přijetí, resp. návrh na přijetí (pokud dosud nebylo doloženo úspěšné ukončení 

požadovaného předchozího stupně vzdělání) jsou k dispozici ke stažení v aplikaci Elektronická 

přihláška (www.prihlaska.upol.cz), v nabídce Dokumenty.   

 Nejpozději do poloviny července prosím prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška 

(www.prihlaska.upol.cz) potvrďte, zda ke studiu daného oboru nastoupíte či nikoliv (volba 

Přehled přihlášek, sloupec Operace). 

V případě, že ke studiu nastoupíte: 

1)  Pokud jste dosud nedoložili úspěšné ukončení požadovaného předchozího stupně vzdělání 

(tj. jste navrženi na přijetí, nikoliv přijati ke studiu), doložte prosím úspěšné ukončení 

požadovaného předchozího stupně vzdělání do poloviny července na studijní oddělení FZV 

UP, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o přijetí. 

2) Zvolte prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www.prihlaska.upol.cz) typ 

identifikační karty. V menu Výběr karty se zobrazí formulář s výběrem možných průkazů 

studenta (identifikačních karet - dále IK), kde zvolte z nabídky jednu z variant. Po zvolení typu 

IK a nahrání fotografie odešlete žádost o vystavení IK elektronicky 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 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/.  

Pro případné dotazy k identifikačním kartám použijte Helpdesk:  http://helpdesk.upol.cz 

(kategorie ISIC) 

3) V případě zájmu podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích. Žádost se podává 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.  

4) Požádejte svého obvodního lékaře o vydání potvrzení o zdravotní způsobilosti a o 

absolvovaném očkování proti hepatitidě typu B (formulář naleznete 

https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/#c14759 ) – nevyžaduje se u uchazečů, kteří tuto 

skutečnost doložili spolu s přihláškou ke studiu. 

5) Dostavte se k zápisu ke studiu dle pokynů uvedených v pozvánce k zápisu (k dispozici ke 

stažení pod názvem příslušného oboru): 

              https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/#c14758   
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