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             Lékařská fakulta 
             Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh 

 

 

V Ostravě dne 30.04.2020                                                                                                                                                 Č.j.: OU-26614/11-2020 

OPATŘENÍ DĚKANA  

č. 66/2020 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ 

UNIVERZITY PRO AR 2020/2021 

 

Bakalářské studijní programy 

Navazující magisterské studijní programy 

Doktorské studijní programy 

 
Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení pro AR 2020/2021 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené 

s přijímacím řízením, a to nejpozději ke stanovenému datu dle studijního programu / oboru.  

 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením - usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194, usnesení Vlády České republiky ze dne       

12. 3. 2020 č. 201 a usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 a další, které ovlivní průběh přijímacího řízení do SP Lékařské 

fakulty Ostravské univerzity, se mění některé části podmínek přijímacího řízení pro AR 2020/2021 ze dne 15. 11. 2019.  

Vzhledem k vydání Zákona č. 188/2020, o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování 

doby studia pro účely dalších zákonů ze dne 17. 4. 2020. 

Změna se týká „dalších podmínek  přijetí ke studiu“ – termíny přijímací zkoušky. 
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1.1. Přehled dotčených studijních programů/oborů v písemné části přijímacích zkoušek 
 

Bakalářské studijní programy/obory 

[1] Fyzioterapie (prezenční forma). 

[2] Zdravotnické záchranářství (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[3] Nutriční terapie (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[4] Specializace ve zdravotnictví – studijní obor Radiologický asistent (prezenční forma). 

[5] Ergoterapie (prezenční forma). 

[6] Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[7] Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[8] Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma). 

[9] Porodní asistence (prezenční forma). 

 

Navazující magisterské studijní programy/obory 

[1] Specializace ve zdravotnictví – studijní obor Intenzívní péče (kombinovaná forma). 

[2] Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma). 

[2] Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma).  

[3] Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[4] Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[5] Ošetřovatelská péče v geriatrii (prezenční forma, kombinovaná forma). 

 

 

 

1.2. Přijímací zkouška – písemná část 
 

Původní znění: 

 

• Řádný termín: od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020. 
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• Náhradní termín: Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti 

povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky: 10. červen 2020 

 

Nové znění: 

 

• Řádný termín: od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020. 

• Náhradní termín: Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě praktické talentové zkoušky, bude na základě písemné 

žádosti děkanu LF OU povolen: 1. července 2020 

 

 

1.3. Přehled dotčených studijních programů/oborů v ústní části přijímacích zkoušek 
 

Navazující magisterské studijní programy/obory 

[1] Specializace ve zdravotnictví – studijní obor Intenzívní péče (kombinovaná forma). 

 

 

Doktorské studijní programy/obory 

[1] Chirurgické obory (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[2] Ošetřovatelství (prezenční forma, kombinovaná forma). 

[3] Klinické neurovědy (prezenční forma, kombinovaná forma).  

 

 

1.4. Přijímací zkouška – ústní část 
 

Původní znění: 

 

• Řádný termín NMgr. studijních programů: květen / červen 2020 

• Řádný termín DSP studijních programů: červen / červenec 2020. 

• Náhradní termín: ne 
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Nové znění: 

 

• Řádný termín NMgr. studijních programů  

o Specializace ve zdravotnictví – studijní obor Intenzívní péče: 2. července 2020. 

 

• Řádný termín DSP studijních programů:   

o Chirurgické obory: 8. června 2020. 

o Ošetřovatelství: 8. června 2020 

o Klinické neurovědy: 22. června 2020. 

 

• Náhradní termín: ne 

 

 

Doplnění podmínek přijímacího řízení týkající se nově akreditovaných studijních programů budou řešeny dodatkem k tomuto opatření 

po schválení AS LF OU. 

 

Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU) dne: 12. 05. 2020 

 

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 13. 05. 2020  
 
 
 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 

děkan LF OU 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU 
 

Rozdělovník: Portál OU 


