
  
 
 
   

Přijímací řízení uchazečů, jež absolvovali část studijního programu Všeobecné lékařství 

v zahraničí pro akademický rok 2018/2019 - doplnění 

 

 

Pro uchazeče o studium, kteří absolvovali část studijního programu Všeobecné lékařství v zahraničí 

jsou stanoveny dle §49 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění tyto podmínky přijímacího 

řízení.  

 

Podání přihlášky a platba 

 Termín pro podání písemné přihlášky: do 30. 4. 2018 

 Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Opatření děkana č. 7 

LF OU na 560,- Kč.  

 Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.  

 Uchazeči/čky, kteří/ré ve stanoveném termínu podali/ly řádně vyplněnou přihlášku ke 

studiu a provedli/ly platbu, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné 

informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích 

zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času a další důležité informace). Termín, na 

který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným. 

 Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízení. Pokud se 

uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.  

 V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, 

aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 10. 5. 2018 včetně. 

 Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li 

jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost 

o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení 

přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené 

platbě.  

 Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat 

skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. 

 Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě 

poštou.  

 

Bankovní spojení: 

Název banky: ČNB Ostrava 

Účet: 0000931761, kód banky 0710  

Konstantní symbol: 379 

Variabilní symbol pro banku: 111011  

Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2 

Informace pro platbu ze zahraničí: 

IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 

SVIWT(BIWT): CNBACZPP 

Adresa:  

 Lékařská fakulta Ostravské univerzity  

Studijní oddělení  

Syllabova 19  

703 00 Ostrava 3  

 Informace poskytuje studijní oddělení LF OU: 

o Bc. Lenka Kubínová lenka.kubinova@osu.cz, 597 091 711 

o Mgr. Markéta Grunspanová marketa.grunspanova@osu.cz, 597 091 712 

o Ing. Darina Pyszková darina.pyszkova@osu.cz, 597 091 710 
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Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí 

o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu není přípustné pořizovat kopie a vše se děje v prostorách 

k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance Lékařské fakulty OU v Ostravě. 

Termín pro nahlédnutí je stanoven na 25. červenec 2018.  
 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu na základě vykonání přijímací zkoušky do studijního oboru 

Všeobecné lékařství: 

 Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání zakončené 

maturitou. U cizích státních příslušníků je požadováno rozhodnutí o uznání 

zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace). 

 Uchazeč/ka řádně podal/a přihlášku ke studiu a zaplatil/a poplatek spojený s přijímacím 

řízením. 

 Uchazeč/ka dodal/a všechny povinné přílohy přihlášky. 

 Uchazeč/ka se zúčastnil/a přijímací zkoušky. 

 Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů na základě 

vykonání přijímací zkoušky podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky 

sestupně, přičemž je rovněž rozhodující omezená kapacita. 

 

Maximální kapacita stanovena: 10. 

 

Povinné přílohy: 

 Ověřené maturitní vysvědčení v případě přijetí zašlete do data uvedeného v dopise 

o návrhu na přijetí. Pokud nebude dokumentace uchazeče ucelena do data uvedeného 

v dopise o návrhu na přijetí, bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ve smyslu 

nesplnění podmínek přijímacího řízení). 

 Potvrzení příslušného praktického lékaře dle Vyhlášky MZČR 271/2012 Sb. v platném 

znění, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném oboru! V potvrzení 

musí být uveden konkrétní studijní obor, pro který je vydáno. Vzor lékařského potvrzení na 

webu LF OU. 

 U cizích státních příslušníků je požadováno rozhodnutí o uznání zahraničního vysvědčení 

v České republice (nostrifikace). 

 Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení – bez 

nich nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbudou platnosti. 

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací. 

 

Informace o přijímací zkoušce: 

 Forma zkoušky: písemný test a ústní pohovor.  

 Písemný znalostní test – aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď 

bude správná.  

 Obsah testu bude odvozen z platných standardů středoškolské výuky a bude vycházet 

z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každá otázka 

bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná 

a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

 Obsah písemného testu: biologie, chemie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva a dle 

nejen doporučené literatury. 

 Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou 

odpověď bude přidělen 1 bod.  

 Ústní pohovor – všeobecné odborné znalosti týkající se daného oboru. Bodové 

hodnocení z ústního pohovoru: 0 – 20 bodů. 

 Kritéria pro vyhodnocení příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat maximálně 

110 bodů. Hranice pro „vyhověl/a – nevyhověl/a u přijímací zkoušky” je stanovena na 

30 bodů. 

http://fzs.osu.cz/ufy/dokumenty/nt-potvrzeni_lekare.pdf


  
 
 
   

 Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích 

hodnocení všech testů a výsledků bodového hodnocení ústního pohovoru.  

Termín přijímacího řízení: červen/červenec 2018 (bude upřesněno ve zvacím dopise). 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. Vyhoví-li požadavkům přijímacího 

řízení více uchazečů než je maximální stanovená kapacita, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe 

umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším 

aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.  

 

 

 


