
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AR 2020/2021 

 

Navazující magisterské 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.  

 

Způsob podání přihlášky  

 Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky nejpozději do termínu stanoveném u studijního programu / oboru.  

 Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.  

 Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů/oborů, musí si podat přihlášku  na každý program/obor zvlášť a uhradit administrativní poplatek. 
Počet zvolených programů/oborů se rovná počtu podaných přihlášek a počtu uhrazených plateb. 

 Pro platnost přihlášky je nutné souhlasit s informací uvedenou u přihlášky „„Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím 

s podmínkami přijetí, termínem a způsobem ověřování jejich splnění, formou a rozsahem přijímací zkoušky a kritérii pro jejich 

vyhodnocení.“   

Přílohy přihlášky 

 Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí 

přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! 

V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze 

zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě 

lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.  

 Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude 

nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.  

https://dokumenty.osu.cz/lf/potvrzeni-lekare.pdf
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Uchazeči se specifickými vzdělávácími potřebami (SVP) PŘED podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 6 týdnů před vykonáním 

přijímací zkoušky, konzultují na LF OU volbu programu/oboru a průběh studia s fakultní koordinátorkou SVP z důvodu prevence neúspěšnosti 

studia zvoleného programu/oboru.  

 Fakultní koordinátorka SVP na LF OU: 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. 

email: hana.sochorova@osu cz, telefon: 597 091 746 

 

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu lze pořizovat 
kopie nebo výpisy v rozsahu stanoveném správním řádem a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného 
zaměstnance Lékařské fakulty OU. Termín pro nahlédnutí je stanoven dle Opatření rektora OU 64/2019 čl. 13 na 23. červenec 2020.  
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po 
náhradním termínu přijímací zkoušky, je-li v podmínkách pro přijímací řízení stanoven. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny 
prostřednictvím webu v prvním týdnu měsíce července. Každý uchazeč obdrží písemné vyrozumění a následné rozhodnutí nebo přímo 
rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání odvolání proti rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného formuláře na webu 
fakulty. 
 

 

Adresa:  

 Lékařská fakulta Ostravské univerzity  

Studijní oddělení  

Syllabova 19  

703 00 Ostrava 3  

 Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU: 

o pro prezenční formu studia:  

 Bc. Lenka Kubinová, tel. č. 597 091 711(lenka.kubinova@osu.cz ) 

 Mgr. Markéta Grünspanová, tel. č. 597 091 712 (marketa.grunspanova@osu.cz) 

o pro kombinovanou formu studia:  

 Ing. Darina Pyszková, tel. č. 597 091 710 (darina.pyszkova@osu.cz ) 

mailto:hana.sochorova@osucz
mailto:lenka.kubinova@osu.cz
mailto:marketa.grunspanova@osu.cz
mailto:darina.pyszkova@osu.cz
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o pro navazující magisterské programy 

 Ing. Martina Pavlačková, tel. č. 597 091 713 (martina.pavlackova@osu.cz) 

 

1. Obecné podmínky přijetí ke studiu 
 

 

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání 
 

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice 

 

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit 

kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). 

 

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke 

studiu. 

 

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom. 

 

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit 

magisterský studijní program. 

 

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke 

studiu. 

 

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom. 

 



 
- 4 - 

 

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program  

a získat akademický titul. 

 

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke 

studiu. 

 

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom. 

 

 

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku 

 

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit 

kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). 

 

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke 

studiu. 

 

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu. 

 

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola. 

 

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském 

vzdělání. 

 

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění 

podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 

uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 
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[1.1] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen 

(definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Za úkony 

spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 

% základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.  

 

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit 

magisterský studijní program. 

 

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke 

studiu. 

 

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu. 

 

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola. 

 

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském 

vzdělání. 

 

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění 

podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 

uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 

 

[1.2] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen 

(definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Za úkony 

spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 

% základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.  

 



 
- 6 - 

 

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program  

a získat akademický titul. 

 

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, 

který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke 

studiu. 

 

[3.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu. 

 

[3.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola. 

 

[3.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském 

vzdělání. 

 

[3.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění 

podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či 

uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou. 

 

[1.3] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen 

(definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019. Za úkony 

spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 

% základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.  

 

 

2. Další podmínky přijetí ke studiu 
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2.1. Přehled studijních programů 
 

 

 

2.2. Přehled dalších podmínek přijetí ke studiu 
 

 

2.3. Přehled dalších podmínek přijetí ke studiu 
 

 

2.3.1. Výhrada změny počtu uchazečů 

 

Studijní 

program 

(typ) 

(forma) 

(jazyk) 

Studijní 

obor, 

specializace, 

nebo plán 

Nejvyšší 

možný 

počet 

přijímaných 

uchazečů 

Přijímací zkouška 

Prominutí 

přijímací 

zkoušky 

Poplatek 

termín 

Přihláška 

termín 
Písemná 

termín 

Ústní 

termín 

Talentová 

termín 

Praktická 

termín 
Bonifikace 

Intenzivní péče 

(navazující 

magisterský) 

(kombinovaná) 

(čeština) 

Intenzívní 

péče 
výhrada 

neotevření 

25 
výhrada 

změny 

ANO 
od 1. 6. 

2020 

do 5. 6. 

2020 

ANO 
Květen, 

Červen 

2020 

NE NE NE NE 

560 Kč 
od 15. 11. 

2019 

do 15. 03. 

2020 

ANO 
od 15. 11. 

2019 

do 15. 03. 

2020 

Ochrana a 

podpora 

veřejného 

zdraví 

(navazující 

magisterský) 

(prezenční) 

(čeština) 

Ochrana a 

podpora 

veřejného 

zdraví 
výhrada 

neotevření 

25 
výhrada 

změny 

ANO 
od 1. 6. 

2020 

do 5. 6. 

2020 

NE NE NE NE NE 

560 Kč 
od 15. 11. 

2019 

do 15. 03. 

2020 

ANO 
od 15. 11. 

2019 

do 15. 03. 

2020 
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[1] Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. 

[2] Toto navýšení bude oznámeno do dne 30. 6. 2020 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. 

[3] Důvodem případného navýšení je přiznání finanční podpory z veřejných zdrojů, která je určena speciálně pro navýšení počtu studentů 

dané specializace (dotace na studenty). 

 

2.3.2. Výhrada neotevření studijní specializace 

 

Intenzivní péče – kombinovaná forma 

 

[1] V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan 

fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu/oboru v daném, akademickém roce. 

[2] Programy / Obory, u nichž bude přihlášeno méně než 30 uchazečů, nebudou postoupeny k dalšímu dílčímu kroku konání přijímacího 

řízení – konkrétně přijímací zkoušky - a uchazečům bude vrácen administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením v plné výši. 

[3] Fakulta si vyhrazuje právo nepřijmout ke studiu žádného uchazeče, pokud počet uchazečů, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí, 

nebude činit nejméně 20. 

[4] Případné neotevření studijní specializace bude oznámeno do dne 30. 6. 2020 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty a 

zaslání informace jednotlivým uchazečům. 

 

 

 

Ochrana a podpora veřejného zdraví – prezenční forma 

 

[1] V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan 

fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu/oboru v daném, akademickém roce. 

[2] Programy / Obory, u nichž bude přihlášeno méně než 20 uchazečů, nebudou postoupeny k dalšímu dílčímu kroku konání přijímacího 

řízení – konkrétně přijímací zkoušky - a uchazečům bude vrácen administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením v plné výši. 

[3] Fakulta si vyhrazuje právo nepřijmout ke studiu žádného uchazeče, pokud počet uchazečů, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí, 

nebude činit nejméně 15. 

[4] Případné neotevření studijní specializace bude oznámeno do dne 30. 6. 2020 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty a 

zaslání informace jednotlivým uchazečům. 
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2.3.3. Písemná přijímací zkouška  

 

Intenzivní péče – kombinovaná forma 

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra a mají ukončené 
bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář. 

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze 
jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika ošetřovatelství v intenzívní péči. Písemný test bude mít 30 
otázek. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body. 

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 25 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a 
ústní pohovor. 

[7] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[7.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Intenzívní péče. 

[7.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Intenzívní péče. 

[7.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Intenzívní péče. 

[8] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 

dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným. 

[9] 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 

 

Ochrana a podpora veřejného zdraví – prezenční forma 

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří úspěšně absolvovali bakalářské studium Ochrana veřejného zdraví, 
případně Veřejné zdravotnictví nebo příbuzný program/obor. 
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[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích 
umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze 
jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. 

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika veřejného zdraví a prevence. Písemný test bude mít 30 otázek. 
Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů. Každý 
uchazeč, který získá méně než 10 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

[4] Druhá část přijímací zkoušky: absolvent příslušného Bc. programu/oboru – ANO = 1, NE = 0. Třetí část přijímací zkoušky: průměr z Bc. 
studia, a to ve smyslu přidělení bodů: (1,0 - 1,49 ... 10 bodu), (1,5 - 1,99 ... 7 bodu), (2,0 - 2,49 ... 4 body), (2,5 a vice ... 0 bodů). Každý 
uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Dílčí limit z těchto částí přijímací zkoušky není stanoven. 

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný odborný 
test a body získané za ostatní části přijímací zkoušky. 

[6] Seznam okruhů, doporučené literatury pro písemnou část přijímací zkoušky je tento: 

[6.1] Okruhy pro přijímací zkoušku Ochrana a podpora veřejného zdraví. 

[6.2] Doporučená literatura pro přijímací zkoušku Ochrana a podpora veřejného zdraví. 

[6.3] Ukázka vzorového testu pro přijímací zkoušku Ochrana a podpora veřejného zdraví. 

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně 

dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným. 

[8] 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. 

 

 

2.3.4. Ústní přijímací zkouška 

 

[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma). 

 

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. 

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů. 

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 15 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu. 
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[1.4] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: Zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady 

pro vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče. 

[1.4.1] Doporučené dokumenty k pohovoru: Potvrzení o realizované klinické praxi v oboru. Návrh své závěrečné práce. Zahraniční 

zkušenosti v oboru (odborná stáž, studijní pobyt, klinická praxe). Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (aktivní 

účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.) 

[1.5] Seznam okruhů pro ústní část přijímací zkoušky – ústní pohovor je tento: 

[1.5.1] Odborná praxe (minimálně dvouletá) v oboru intenzívní péče: Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů 

[1.5.2] Návrh diplomové práce, motivace ke studiu: Bodové hodnocení: 10 – 30 bodů 

[1.5.3] Přednosti uchazeče (volnočasové aktivity – odborné konference, publikační činnost v oboru, zahraniční zkušenosti apod.): 

Bodové hodnocení: 5 – 15 bodů 

[1.5.4] Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a ústní 

část přijímací zkoušky (ústní pohovor). 

[1.6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, 

včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným 

a neměnným. 

 

[3] Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma) – ne. 

 

 

2.3.5. Talentová přijímací zkouška 

 

[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma) – ne. 

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

 

2.3.6. Praktická přijímací zkouška – talentová zkouška. 
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[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma) – ne. 

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

 

2.3.7. Bonifikace 

 

[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma) – ne. 

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

 

2.3.8. Prominutí přijímací zkoušky  

 

[3] Intenzivní péče (kombinovaná forma) – ne. 

[4] Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma) – ne. 

 
2.3.9. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

[1] Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením jednorázově celou částkou. 

[2] Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke 

studiu do posledního dne stanoveného limitu u studijního programu/oboru včetně.  

[2.1] Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, 
poplatek mu/jí nebude vrácen.  

[3] Každý uchazeč splatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením teprve dnem jeho připsání na bankovní účet Ostravské univerzity. 

[4] Každý uchazeč, který nezaplatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí 

ke studiu, nebude přijat ke studiu. 

[5] Po provedení úhrady poplatku za přijímací řízení si (po přihlášení do systému e-přihlášky) zkontrolujte, zda byla platba přiřazena k Vaší 

přihlášce (v sloupci Platba je uveden symbol úspěšného připsání platby na účet univerzity). V opačném případě se jedná o chybnou 

platbu. Správná platba je přiřazena k přihlášce nejpozději do týdne od provedení úhrady. 

[6] Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.  

[7] 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. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do termínu stanoveném pro příslušný program/obor jako 

nejzazší pro stanovení úhrady poplatku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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[8] V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity 

nejpozději do termínu stanoveném pro příslušný program/obor jako nejzazší pro stanovení úhrady poplatku. Požádá-li uchazeč/ka 

o vrácení chybné platby, 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 program/obor, přílohou této žádosti je doklad 

o provedené platbě.  

[9]  

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 

  

Přihláška ke studiu 

 

[1] e-přihláška (odkaz) 

[2] Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program/obor, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit (věnujte zvýšenou 

pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = kombinace prezenční a distanční formy studia).  

[3] Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu administrativního poplatku, jež je dle Opatření děkana č. 

48/2019 LF OU stanoven na 560,- Kč.  

[4] Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě – kromě 

správného čísla účtu a variabilního symbolu – svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden 

nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se 

vztahuje jiný specifický symbol. Společná platba několika programů/oborů je automaticky evidována jako chybná platba. 

https://portal.osu.cz/eprihlaska

