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číslo jednací: OU-23676/20-2021 

Změny podmínek přijímacího řízení  

pro akademický rok 2021/2022 

 

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity mění podmínky přijímacího řízení  
pro akademický rok 2021/2022, které byly schváleny Akademickým senátem Fakulty 
sociálních studií OU dne 20.10.2020 a které byly pod číslem jednacím  
OU-83946/20-2020 zveřejněny dne 09.11.2021 následujícím způsobem: 

 
 
 

I. Změna termínů konání přijímací zkoušky na FSS OU pro akademický rok 
2021/2022 z důvodu současné situace související s pandemií COVID-19.  
 
Původní termíny pro konání přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022  
na fakultě byly stanoveny následovně:  
Řádný termín:  22.-23.4.2021  
Náhradní termín:  7.5.2021 
 
Nově platné termíny:  
Řádný termín:  28.-30.6.2021 (PC učebny na Fr. Šrámka, PdF OU) 
Náhradní termín:  12.7.2021 (PC učebna na Českobratrské, FSS OU) 
 
 
 

II. Změna podmínek přijímacího řízení u bakalářského studijního programu 
Zdravotně-sociální péče v prezenční formě studia a navazujícího magisterského 
studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace v kombinované 
formě studia. 
 

 
BC. STUDIJNÍ PROGRAM ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE 
 
Přijímací zkouška formou písemného znalostního testu na PC z biologie člověka 
nebude realizována.  
Uchazeči budou přijímání na základě doložení celkového průměru známek 
vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku 
studia na střední škole, kdy tento celkový průměr je menší nebo roven 2,00.  
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Současně dochází ke změně nejvyššího počtu přijímaných studentů z původních 60 
na 45. 
 
Požadavky pro přijetí:   
 
Ke studiu budou přijati uchazeči/uchazečky, kteří/které:   
1. ukončili minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložili úředně 

ověřenou kopií maturitního vysvědčení; 
2. doložili, že celkový průměr jejich známek z předposledního ročníku studia  

a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole je menší nebo roven 
2,00 (dále „studijní průměr“); předposledním ročníkem se rozumí 3. ročník  
u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů; 
posledním = absolventským ročníkem se rozumí 4. ročník u čtyřletých oborů,  
8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů; průměr se počítá jako 
aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení 
předposledního ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku 
studia, nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa; 

3. se umístili do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí  
od nejnižší hodnoty studijního průměru po nejvyšší, nejvýše však 2,00 včetně;  

4. doložili potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského 
zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení 
seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost 
k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského 
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských 
prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti 
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění. 

 
 
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu: 
 
1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání s maturitou je ověřeno 

studijním oddělením formou evidence úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení 
uchazeče/ky, který/á  

a) byl/a navržen k přijetí; 
b) podal/a odvolání proti nepřijetí ke studiu, přičemž požadovaný doklad  

o vzdělání musí být přílohou této jeho/její žádosti. 
2. Dosažení celkového průměru známek z předposledního ročníku studia a z prvního 

pololetí posledního ročníku studia na střední škole je menší nebo roven 2,00 (dále 
„studijní průměr“) je studijním oddělením ověřeno evidencí a kontrolou úředně 
ověřených nebo střední školou potvrzených kopií vysvědčení za předposlední 
ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně 
originálu výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení – v tomto 
případě správnost údajů potvrdí střední škola. 

3. Uchazečům/uchazečkám, kteří splnili kritérium požadovaného studijního průměru 
do hodnoty 2,00 včetně je do informačního systému OU navedena hodnota 
studijního průměru. Pořadí umístnění uchazeče se stanovuje od nejnižší hodnoty 
studijního průměru po nejvyšší, nejvýše však do hodnoty 2,00 včetně. Umístění 
uchazeče/ky do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejnižší 
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hodnoty studijního průměru po nejvyšší sestupně je ověřeno formou Protokolu  
o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise. 

4. Doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti je ověřeno studijním 
oddělením formou evidence tohoto potvrzení doručeného uchazečem/uchazečkou. 
Podmínka respektuje legislativu omezující/vylučující zdravotní způsobilost výkonu 
povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, a to v souladu s vyhláškou  
č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného 
odborného pracovníka, v platném znění. 

 
 
 

NMGR. STUDIJNÍ PROGRAM ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE A 
REHABILITACE 
 
Přijímací zkouška formou písemného znalostního testu na PC ze základů anatomie 
a fyziologie člověka a ze základů sociální práce nebude realizována.  
 
Uchazeči budou přijímáni na základě ověření způsobilosti k: 
- odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 

Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění a současně 
absolutorium minimálně bakalářského studijního programu  

nebo 
- výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění a současně absolutorium minimálně bakalářského 
studijního programu 

nebo  
- způsobilost k výkonu povolání speciálního pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, v platném znění.  
 
Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu  
a stupně vzdělání. 
 
Současně dochází ke změně nejvyššího počtu přijímaných studentů z původních 50 
na 80. 
 
 
Požadavky pro přijetí:  
 
1. Způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona 

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění  
a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu  

nebo 
2. způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, v platném znění a současně absolutorium minimálně 
bakalářského studijního programu 

nebo  
3. způsobilost k výkonu povolání speciálního pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, v platném znění.  
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Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu  
a stupně vzdělání. 
 
Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu: 
 
1. Způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona 

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění  
a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu nebo 
způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, v platném znění a současně absolutorium minimálně 
bakalářského studijního programu nebo způsobilost k výkonu povolání speciálního 
pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném 
znění případně absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání uchazečů  
ze zahraničí je ověřeno studijním oddělením formou evidence a kontroly úředně 
ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement. 

2. Absolutorium střední školy nebo vyšší odborné školy (VOŠ), které opravňuje 
uchazeče/uchazečku k výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle platné 
legislativy viz výše nebo absolutorium VOŠ, které opravňuje uchazeče/uchazečku 
k výkonu povolání  sociálního pracovníka  dle legislativy viz výše je studijním 
oddělením ověřeno formou evidence a kontroly úředně ověřené kopie maturitního 
vysvědčení nebo úředně ověřené kopie vysvědčení o absolutoriu VOŠ a diplomu 
VOŠ.  

 
 
 

III. Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu u bakalářských  
a navazujících magisterských  studijních programů 
 
V souladu s článkem 6 Řádu přijímacího řízení prodlužuje děkanka FSS OU lhůtu  
pro podávání přihlášek ke studiu u všech bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programů na FSS OU pro akademický rok 2021/2022, a to do 14. května 
2021. 
 
 
 
Schváleno Akademickým senátem Fakulty sociálních studií OU dne 13.04.2021. 
 

V Ostravě 14.04.2021 

za správnost: Scarlet Mánková, vedoucí studijního oddělení FSS 
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