
Informace pro uchazeče přijaté / navržené na přijetí ke studiu 
na FZV  UP v Olomouci 

 
 
• 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) Zvolte prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www.prihlaska.upol.cz) typ identifikační 
karty (volba Přehled přihlášek) a podejte elektronickou žádost o vystavení ID karty. Bližší 
informace viz: https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik. 

Pro případné dotazy k identifikačním kartám použijte Helpdesk:  http://helpdesk.upol.cz 
(kategorie Identifikační kartyy) 

2) V případě zájmu podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích. Žádost se podává elektronicky 
přihlášením se do ubytovacího systému ISKaM: https://www.iskam.upol.cz/Login/. 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.  

3) 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. 

4) Dostavte se k zápisu ke studiu dle pokynů uvedených v pozvánce k zápisu, kterou naleznete zde: 

       https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/informace-pro-prijate-uchazece/#c52458 

 

Upozornění pro uchazeče navržené na přijetí (nikoliv přijaté ke studiu), tj. uchazeče, kteří dosud 
nepředložili doklad prokazující dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání. 

Uchazeči, kteří obdrželi návrh na přijetí ke studiu (nikoliv rozhodnutí o přijetí), zašlou dle pokynů    
uvedených v návrhu na přijetí požadovaný doklad (kopii maturitního vysvědčení, VŠ diplomu nebo 
potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení SZZ) a dále se řídí pokyny pro přijaté uchazeče.  

V případě, že v termínu zápisu nemůžete předložit ověřenou kopii dokladu prokazující dosažení 
požadovaného stupně předchozího vzdělání, protože vám ještě nebyl vydán, kontaktujte prosím 
studijní referentku uvedenou na pozvánce k zápisu ohledně náhradního termínu zápisu ke studiu 
(bez předložení ověřené kopie uvedeného dokladu nelze uchazeče zapsat ke studiu). 

Doklad prokazující dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání je třeba předložit nejpozději 
do 10. září 2021, jinak bude rozhodnuto o nepřijetí ke studiu  (viz text oznámení o navržení na přijetí). 
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