
 

 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 
 

Č. j. OU-106092/31-2019 

1. Obecné podmínky přijetí ke studiu 
 

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání 
 

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice 

 

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

[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. 

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 

od 19. do 26. srpna 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia 

informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU. 

 

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Úředně ověřená kopie Vysvědčení o maturitní zkoušce.  

 

[1.3] Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v 

bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia. 

 

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku 

 

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

 

[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. 

https://prf.osu.cz/prijimaci-rizeni/


 

 

 

Uchazeč je povinen doložit absolvování studia ve středoškolském studijním programu v den zápisu do prvního ročníku studia v období 

od 19. do 26. srpna 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia 

informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU. 

 

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

 

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT 

pro plnění povinné školní docházky. 

 

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad 

o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním 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. 

 

[1.6] 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. 

 

 

  

https://prf.osu.cz/prijimaci-rizeni/


 

 

 

2. Další podmínky přijetí ke studiu 
 

2.1. Přehled studijních programů 
 

 

Studijní 

program 

(typ) 

(forma) 

(jazyk) 

Studijní obor, 

specializace, 

plán nebo 

aprobace 

Nejvyšší 

možný počet 

přijímaných 

uchazečů 

Přijímací zkouška (dále PZk) 

Forma a způsob ověření 

Prominutí přijímací 

zkoušky 

Minimum 

body 

Písemná 

(dále PZ) 

termín 

Ústní (dále 

ÚZ) 

termín 

 

Okruhy 

Bakalářské studijní programy 

Chemie 

Bakalářský 

Prezenční 

Čeština 

Chemie 30 

ANO v IS 

Moodle 

 
11. – 26. 5. 2020 

NE 

Uvedeny 

v kapitole  

2.3.1. 

NE 51 

Chemie 

Bakalářský 

Prezenční 

Čeština 

Chemie maior se 

zaměřením na 

vzdělávání 

30 

ANO v IS 

Moodle 

 
11. – 26. 5. 2020 

NE 

Uvedeny 

v kapitole  

2.3.1. 

NE 51 

Chemie 

Bakalářský 

Prezenční 

Čeština 

Chemie maior 30 

ANO v IS 

Moodle 

 
11. – 26. 5. 2020 

NE 

Uvedeny 

v kapitole  

2.3.1. 

NE 51 

Chemie 

Bakalářský 

Prezenční 

Čeština 

Chemie minor 30 

ANO v IS 

Moodle 

 
11. – 26. 5. 2020 

NE 

Uvedeny 

v kapitole  

2.3.1. 

NE 51 

Programy 

Filozofické a 

Minory 

sdružených 

studijních 

Forma PZk, způsob ověření, podmínky prominutí PZk, minimální počet bodů a nejvyšší počet 

přijímaných uchazečů jsou uvedeny ve vyhlášených podmínkách přijetí ke studiu na Filozofické a 

Pedagogické fakultě. 

https://ff.osu.cz/prijimaci-rizeni/
https://pdf.osu.cz/prijimaci-rizeni/


 

 

 

Pedagogické 

fakulty 

Bakalářský 

Prezenční 

Čeština 

programů FFI a 

PdF. Podrobnější 

přehled všech 

nabízených 

minorů je 

v odstavci [7] 

kapitoly 2.2.2. 

 

 

2.2. Přehled podmínek přijetí ke studiu 
 

 

2.2.1. Výhrada neotevření studijní specializace 

 

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

činit nejméně 10. 

[2] Případné neotevření studijní specializace bude oznámeno do dne 30. června 2020 prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. 

 

2.2.2. Přijímací zkouška 

 

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu testu nebo elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách 

fakulty (IS Moodle). 

[2] Ústní část přijímací zkoušky (pokud se koná) má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků 

fakulty. 

[3] Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů, body z jednotlivých částí přijímací zkoušky se sčítají. 

[4] Každý uchazeč, který nedosáhne minimálního počtu bodů (viz poslední sloupec tabulky v kapitole 2.1), nesplnil přijímací zkoušku a nebude 

přijat ke studiu. 

[5] Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2020. 

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně. 

https://prf.osu.cz/245/terminy-prijimaciho-rizeni-prf/


 

 

 

[6] Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2020. NT PZk je udělován pouze 

ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s 

termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana 

fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne 

děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF. 

[7] Sdružené bakalářské studijní programy z nabídky Přírodovědecké fakulty – Biologie, Fyzika, Geografie, Matematika a Chemie  – lze 

kombinovat také s vybranými studijními programy Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty: Anglická filologie, Český jazyk a literatura, 

Dějiny umění, Filozofie, Francouzská filologie, Historie, Latinský jazyk a kultura, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, 

Španělská filologie, Sociologie, Základy společenských věd, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pedagogika, 

Psychologie. Forma přijímací zkoušky, způsob ověření, minimální počet bodů a nejvyšší počet přijímaných uchazečů minorů jsou uvedeny 

ve vyhlášených podmínkách přijetí ke studiu na Filozofické a Pedagogické fakultě. 

 

2.2.3. Prominutí přijímací zkoušky 

 

Podmínky prominutí přijímací zkoušky pro sdružené minory z nabídky Filozofické a Pedagogické fakulty jsou uvedeny ve vyhlášených 

podmínkách přijetí ke studiu na Filozofické a Pedagogické fakultě. 

 

 

2.2.4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 

[1] Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek ve výši 560 Kč 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 dne 15. března 2020. 

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

Mezní termín pro připsání platby na bankovní účet OU je stanoven na 17. března 2020. V případě neuhrazení poplatku způsobem a v době 

stanovené těmito podmínkami přijetí ke studiu nebude přihláška ke studiu fakultou přijata. 

[4] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pokrývá náklady celého přijímacího řízení bez ohledu na počet částí přijímací zkoušky. 

Poplatek se nevrací, a to ani v případech, kdy si uchazeč podání přihlášky rozmyslí, když se k přijímací zkoušce nedostaví, když nebude 

přijat nebo v případě prominutí přijímací zkoušky. 

https://dokumenty.osu.cz/prf/prijimacky/nt-pzk.pdf


 

 

 

[5] Poplatek je nutné provést přesně podle instrukcí v elektronické přihlášce zejména s přihlédnutím na všechny spojovací symboly (číslo účtu, 

variabilní a specifický symbol). Pokud si uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol a nelze je platit 

dohromady jednou platbou. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti. 

[6] Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto případech účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Pozdě 

uhrazená platba je taková, která byla připsána na účet Ostravské univerzity po 17. březnu 2020. 

 

2.2.5. Organizačně administrativní opatření pro zajištění práva uchazeče o studium nahlédnout do materiálů, které mají 

význam pro rozhodování o přijetí ke studiu 

 

[1] Uchazeč má právo v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách) nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho 

přijetí ke studiu. 

[2] Pod pojmem  

[2.1] "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky a kopie,  

[2.2] "materiály" se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky uchazeče, dále texty veškerých písemných testů vypracované 

uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou 

zkušební komisí vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky a zápisu o přijímací zkoušce. 

[3] Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti referentky studijního oddělení. 
Přírodovědecká fakulta může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu. 

[4] Pro nahlédnutí do materiálů musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být omezena na dobu kratší 

než 30 minut. 

[5] Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021 a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci 

nahlížet do uvedených materiálů v termínu  8. - 10. 7. 2020 na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty, ul. 30. dubna 22, Ostrava v době 

8.00 – 11.00 hod. 

[6] Materiály budou připraveny na základě písemné žádosti uchazeče.  V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, studijní program 

a obor a dále konkrétní datum, kdy se uchazeč na studijní oddělení dostaví. Žádost musí být na studijní oddělení doručena minimálně 2 

dny před požadovaným termínem. Přírodovědecká fakulta může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu – ta 

bude uchazeči zaslána poštou nebo emailem (dle domluvy s uchazečem). 

 

  



 

 

 

2.3. Okruhy přijímací zkoušky 
 

2.3.1. Bakalářský studijní program Chemie 

 Chemické názvosloví 
Základní názvosloví organických a anorganických sloučenin  

 Atom 
Základní vlastnosti atomu - atomové jádro, elektronový obal, pravidla pro zaplňování el. orbitalů. 

 Chemická vazba 
Typy vazeb – nepolární, polární, iontová, vazba jednoduchá a násobná. 
Slabé vazebné interakce – vodíková vazba a Van der Waalsovy síly. 

 Chemické reakce 
Chemické reakce a chemické rovnice, úprava chemických rovnic. Základy termochemie, chemické kinetiky a chemických rovnováh. 

 Kyseliny a zásady 
Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza vody, pH, indikátory. Síla kyselin a zásad. Hydrolýza soli. 

 Základy anorganické chemie 
Vodík, kyslík, peroxid vodíku 
Chemie s-prvků: kovy alkalických zemin, alkalické kovy. 
Chemie p-prvků. Chemie d-prvků. Základní poznatky f-prvků. 

 Základy organické chemie 
Typy vzorců. Klasifikace sloučenin. 
Uhlovodíky. Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, základní dusíkaté deriváty (amino a nitrosloučeniny) a kyslíkaté deriváty (alkoholy, 
fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty). Základní heterocyklické sloučeniny.  

 Základy biochemie 
Vitamíny, hormony, lipidy, sacharidy, bílkoviny, enzymy, nukleové kyseliny. 
Základy látkových metabolismů (fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů). 

 Výpočty 
Výpočet z chemického vzorce, výpočet z chemické rovnice, výpočet pH, vyjadřování složení směsí. 

 

Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium). 



 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity dne 16. prosince 2019. 

 

V Ostravě 18. prosince 2019 

 

 

                                                                                      

 

         doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 

               děkan 
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