Fakulta zdravotnických studií
Nelékařské zdravotnické obory
Plzeň 15. ledna 2009

Pokyn děkanky č. 1D/2009
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu
v akademickém roce 2009/2010
(dle článku č. 17 Statutu FZS ZČU)
1. Přihlášky pro přijímací řízení na FZS ZČU pro akademický rok 2009/2010 se podávají:
• pro první termín přijímacího řízení do 31.3.2009
• pro druhý termín přijímacího řízení do 15.8.2009; platí pro vybrané obory,
které budou zveřejněny první týden v červenci 2009 na webových stránkách
FZS.
2. Jako přihlášku použijí uchazeči celostátně platný formulář přihlášky pro VŠ SEVT 49
1450 a přiloží doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 500,- Kč dle
pokynu děkanky č. 3/2008:
• bankovní účet ZČU u Komerční banky 4811530257/0100
• variabilní symbol 5375000109
• specifický symbol rodné číslo uchazeče bez lomítka
• hlásí-li se uchazeč na dva studijní programy, hradí dva poplatky;
• hlásí-li se uchazeč na dva studijní obory stejného studijního programu, hradí pouze
jeden poplatek.
3. Přijímací zkoušky se uskutečňují ve dvou termínech:
• 1. termín přijímacího řízení: 18. – 19. června 2009,
• 2. termín přijímacího řízení: 25. srpna 2009.
4. K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně (zajistí studijní oddělení FZS).
5. Uchazeč je povinen předložit před zahájením přijímací zkoušky průkaz totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas), maturitní vysvědčení (pokud ověřená kopie již není
součástí jeho přihlášky).
6. Přijímací zkoušky pro všechny studijní obory jsou formou testu biologie člověka;
uchazeč může získat 50 bodů.
7. Dle výsledku závěrečného testu z přípravného kurzu pořádaného FZS lze připočíst 0 – 5
bodů.
8. Při nepřijetí má uchazeč možnost odvolat se po obdržení rozhodnutí o výsledku
přijímací zkoušky do 30 dnů k děkance FZS.
9. Děkanka FZS může prominout přijímací zkoušky v odůvodněných případech
(předchozí absolvování VOŠ se stejným zaměřením a výborným prospěchem, apod.).

10. V akademickém roce 2009/2010 přijme FZS ZČU ke studiu:
ve studijním programu Ošetřovatelství B 5341
• obor Všeobecná sestra presenční forma 40 posluchačů;
• obor Všeobecná sestra kombinovaná forma 60 posluchačů;
• obor Porodní asistentka 30 posluchačů;
ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví B 5345:
• obor Fyzioterapie 50 posluchačů;
• obor Ergoterapie 30 posluchačů;
• obor Zdravotnický záchranář 35 posluchačů;
• obor Radiologický asistent 35 posluchačů;
ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví B 5347:
• obor Ochrana veřejného zdraví 25 posluchačů;
(tento bod bude vždy doplněn podle aktuálně akreditovaných oborů a podle
požadovaného počtu studentů).¨
11. Nedostaví-li se uchazeč k přijímacímu řízení ze závažných důvodů, může být zařazen
do 2. termínu přijímacího řízení, pokud se řádně předem nebo do 5 dnů po termínu
přijímací zkoušky omluví. Za závažný důvod je považováno vlastní onemocnění, úraz,
úmrtí v rodině, neplánovaný pobyt v zahraničí, další důvody ( posoudí děkanka FZS).
12. Výsledky přijímacích zkoušek budou dokumentovány a evidovány v elektronické i
písemné formě a uloženy ve studijním oddělení FZS.
13. Výsledky z 1. i 2. termínu přijímacích zkoušek budou zveřejněny vždy druhý den na
úřední desce FZS ZČU a na internetové adrese: http://www.fzs.zcu.cz .
14. Rozhodnutí o přijetí ke studiu na FZS ZČU obdrží uchazeč do 8 dnů od vykonání
přijímací zkoušky. Žádost o přezkoumání rozhodnutí může uchazeč podat děkance FZS
do 30 dnů od doručení rozhodnutí.
15. Pokud uchazeč vznese pochybnosti týkající se výsledků svého bodového ohodnocení u
přijímací zkoušky, může nahlédnout do materiálů svého přijímacího řízení. U 1. termínu
přijímacího řízení v následujícím týdnu po ukončení přijímacího řízení: v pondělí od
8:00 do 12:00 hod. a v úterý od 13:00 do 16:00 hod.; u 2. termínu v následujícím dni od
8:00 do 16:00 hod.
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