
 

 
                       Č. j.: OU- 27605/25-2018 
 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

DO BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 
  

Ukončení přijímání přihlášek 28. 2. 2018 

Přijímací zkoušky – řádný termín 28. 5. –  1. 6. 2018 

Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na internetu 29. 5. – 2. 6. 2018 

Náhradní termín přijímacích zkoušek 13. 6. 2018 

Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení 19. – 22. 6. 2018 

Celkové ověření podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských 

studijních programech 
22. 6. 2018 

Rozeslání informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí do 

navazujících magisterských studijních programů 
do 29. 6. 2018 

Zveřejnění seznamu uchazečů o studium  do 29. 6. 2018 

Zveřejnění informací o přijímacích zkouškách do 9. 7. 2018 

Zveřejnění zprávy o konání a výsledcích přijímacího řízení 

(partikulární) 
do 9. 7. 2018 

Doručování rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v bakalářských 

studijních programech  
do 20. 7. 2018 

Doručování rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v navazujících 

magisterských studijních programech 
do 20. 7. 2018 

Odvolací řízení červenec–srpen 2018 

Zápis do studia v bakalářských studijních programech 4. 9., 6. 9., 7. 9. 2018 

Doručování rozhodnutí o přijetí do navazujících magisterských 

studijních programů (osobně, proti podpisu, do vlastních rukou)* 
14. 9. 2018 

Celkové ověření podmínek pro přijetí ke studiu v navazujících 

magisterských studijních programech 
14. 9. 2018 

Doručování rozhodnutí o nepřijetí ke studiu do navazujících 

magisterských studijních programů – nesplnění podmínek 

předcházejícího vzdělání (poštou, do vlastních rukou) 

do 1. 10. 2018 

Zveřejnění zprávy o konání a výsledcích přijímacího řízení (kompletní) 31. 10. 2018 

 

* Rozhodnutí o přijetí do navazujících magisterských studijních programů bude předáno 

u zápisu, který bude probíhat 14. září 2018. K zápisu jsou všichni uchazeči povinni donést 

ověřenou kopii bakalářského vysokoškolského diplomu (pokud se uchazeč nemůže zúčastnit 

zápisu, musí pověřit zápisem třetí osobu na základě ověřené plné moci). 

 

Ostrava 22. března 2018 
 

 

 

 

 

 
 

  prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

  děkan 


