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Přijímací řízení a studium absolventů
vyšších odborných škol zdravotnických
V souladu se zákonem 111/1998 ze dne 22. ledna 2007 a Studijním a zkušebním řádem
Západočeské univerzity v Plzni čl. 25 odst. 4 a čl. 32 ze dne 11. července 2008 stanovuje
podmínky přijímacího řízení a studia absolventů vyšších odborných škol zdravotnických :

Přijetí a studium absolventů vyšších odborných škol zdravotnických (dále VOŠZ)
1) Student FZS, který absolvoval VOŠZ a byl přijat ke studiu, může:
a) být zařazen do upravené formy studia;
b) může být přijat ke studiu do vyššího ročníku studia.
Žádost o upravenou formu studia a uznání zápočtů, zkoušek a odborné praxe
z předchozího studia student předloží na studijní oddělení od zápisu do ročníku nejpozději do
prvního dne výukového období daného akademického roku. Student, který nastoupí po
přerušení studia do letního semestru, může požádat o uznání zkoušek a zápočtů nejpozději do
konce prvního týdne výuky v letním semestru. Na později podané žádosti nebude brán
zřetel.
Žádost musí obsahovat :
• souhlasné stanovisko příslušného vedoucího katedry;
• kopie dokladů s podklady pro uznání zkoušky (zápočtu nebo odborné praxe).
2) Studium podle upravené formy studia musí povolit děkan FZS na základě doporučení
vedoucího katedry a proděkana pro pedagogickou činnost za následujících podmínek:
a) předložené sylaby teoretických i praktických předmětů absolvovaných na VOŠZ ze
70% odpovídají sylabům stejných předmětů, které jsou součástí studijních programů
Fakulty zdravotnických studií;
b) doložená odborná praxe v oboru a individuální odborná praxe se shoduje s obsahem
praxí uvedeným ve studijním plánu akreditovaného studijního programu FZS;
v tomto případě může proděkan pro pedagogickou činnost vykonanou praxi uznat a
rozhodnout o započtení odpovídajícího počtu kreditů, pokud neuplynuly více než dva
roky od doby, kdy student ukončil studium na VOŠZ.
c) pokud složil student na VOŠZ zkoušku z předmětu, který je součástí studijního
programu vysoké školy, s hodnocením výborně a velmi dobře, není-li datum
absolvovaného předmětu starší 5 ti let a pokud neuplynuly více než dva roky od

doby, kdy student ukončil studium na VOŠZ, může požádat o uznání daného
předmětu.V tomto případě budou znalosti předmětu prověřeny formou testu nebo
ústního pohovoru. Proděkan pro pedagogickou činnost určí odborného
pedagogického pracovníka, který prověří znalosti v daném předmětu. Na základě
výsledku bude studentovi absolvování předmětu uznáno;
d) předměty, které nebyly součástí studia na VOŠZ, musí student absolvovat v plném
rozsahu;
e) studentům, kterým bude povoleno studium podle upravené formy studia, bude
vypracován individuální studijní plán, harmonogram konzultací, zadání seminárních
prací, plán absolvování předepsaných průběžných testů na základě konzultací
s vyučujícími všech předmětů v tiskopisu, který studenti obdrží na studijním
oddělení. Absolvování zápočtů a zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem ZČU.
f) odbornou garanci za studující studenty s upravenou formou studia převezmou
katedry oborů, pověření pedagogičtí pracovníci a proděkan pro pedagogickou
činnost.
3) Absolvent VOŠZ může být přijat do vyššího ročníku studia, maximálně však do
druhého ročníku pokud:
a) absolvoval v průběhu svého studia na VOŠZ všechny předměty, které jsou součástí
studijního programu daného oboru pro první ročník Fakulty zdravotnických studií,
zkoušky z nich složil s hodnocením výborně a sylaby těchto předmětům odpovídají
sylabům studijního programu na Fakultě zdravotnických studií;
b) odborná praxe absolvovaná na VOŠZ naplní požadavky kladené na odbornou praxi
v prvním ročníku studia na Fakultě zdravotnických studií;
c) děkan na základě odborného vyjádření vedoucího katedry a doporučení proděkana
pro pedagogickou činnost schválil přijetí do druhého studijního ročníku;
d) v případě přijetí do vyššího ročníku studia nebude studentovi umožněna upravená
forma studia.

Vypracovala:
PhDr. J. Ajglová
proděkanka pro pedagogickou činnost
V Plzni dne 22. ledna 2010

Schválila:
PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
děkanka FZS ZČU

