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Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 
 
Bakalářské studijní programy 
 
1) Studijní program B 5341 – Ošetřovatelství – prezenční studium 
Forma přijímací zkoušky: SCIO 
maximální možný počet bodů: 140 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 70 
 
a) Studijní obor Porodní asistentka – 5341R007  
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 168 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 140 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 123 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 50,7 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 

minimální počet bodů: 15 
 
b) Studijní obor Všeobecná sestra - 5341R009 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 251 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 140 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 123 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 48,3 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 

minimální počet bodů: 10 
 
2) Studijní program B 5341 – Ošetřovatelství – kombinované studium 
 
a) Studijní obor Porodní asistentka – 5341R007 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 30 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 140 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 122 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 53,4 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO 
maximální možný počet bodů: 140 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 35 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
 
b) Studijní obor Všeobecná sestra - 5341R009 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 147 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 140 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 114 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 48,5 
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Forma přijímací zkoušky: SCIO 
maximální možný počet bodů: 140 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 60 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
 
3) Studijní program B 5345 – Specializace ve zdravotnictví – prezenční studium 
 
a) Studijní obor Ergoterapie – 5342R002 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 53 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 170 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 158 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 83,5 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO + talentová zkouška (výtvarná výchova) 
maximální možný počet bodů: 170 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 60 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
  minimální počet bodů: 10 
 
Části přijímací zkoušky – talentová zkouška: 
maximální počet bodů: 30 
minimální počet bodů: 10 
 
b) Studijní obor Fyzioterapie - 5342R004 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 153 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 200 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 170 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 87,9 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO + talentová zkouška (tělesná výchova) 
maximální možný počet bodů: 200 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 100 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
  minimální počet bodů: 15 
c) Fyzika maximální počet bodů: 30 
  minimální počet bodů: 5 
 
Části přijímací zkoušky – talentová zkouška: 
maximální počet bodů: 30 
minimální počet bodů: 3 
 
c) Studijní obor Radiologický asistent - 5345R010 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 87 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 200 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 190 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 77,1 
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Forma přijímací zkoušky: SCIO + ústní pohovor 
maximální možný počet bodů: 200 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 80 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
 
Části přijímací zkoušky – ústní pohovor: 
maximální možný počet bodů: 100 
 
d) Studijní obor Zdravotní laborant - 5345R020 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 97 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 190 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 179 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 91,93 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO  
maximální možný počet bodů: 190 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 95 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
  minimální počet bodů: 15 
c) Fyzika maximální počet bodů: 30 
  minimální počet bodů: 2 
d) Chemie maximální počet bodů: 20 
  minimální počet bodů: 2 
 
e) Studijní obor Zdravotnický záchranář - 5345R021 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 107 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 200 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 169 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 95,4 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO + talentová zkouška (tělesná výchova) 
maximální možný počet bodů: 200 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 115 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
c) Fyzika maximální počet bodů: 30 
   
Části přijímací zkoušky – talentová zkouška: 
maximální počet bodů: 30 
minimální počet bodů: 3 
 
4) Studijní program B 5345 – Specializace ve zdravotnictví – kombinované studium 
 
a) Studijní obor Radiologický asistent – 5345R010 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 15 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 120 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 60 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 27,53 
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Forma přijímací zkoušky: SCIO 
maximální možný počet bodů: 120 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 15 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) bonifikace za požadované doložené doklady k přijímacímu řízení: maximální počet bodů: 20 
 
b) Studijní obor Zdravotnický záchranář - 5345R021 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 55 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 200 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 163 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 79,5 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO + talentová zkouška (tělesná výchova) 
maximální možný počet bodů: 200 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 74 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
  minimální počet bodů: 1 
c) Fyzika maximální počet bodů: 30 
  minimální počet bodů: 1 
 
Části přijímací zkoušky – talentová zkouška: 
maximální počet bodů: 30 
minimální počet bodů: 3 
 
5) Studijní program B 5347 – Veřejné zdravotnictví – prezenční studium 
 
a) Studijní obor Ochrana veřejného zdraví – 5345R006 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 41 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 190 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 171 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 88 
 
Forma přijímací zkoušky: SCIO  
maximální možný počet bodů: 190 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 50 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
b) Biologie:  maximální počet bodů: 40 
  minimální počet bodů: 8 
c) Fyzika maximální počet bodů: 30 
  minimální počet bodů: 2 
d) Chemie maximální počet bodů: 20 
  minimální počet bodů: 2 
 
6) Studijní program B 6731 – Sociální politika a sociální práce – kombinované studium 
 
a) Studijní obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací – 6731R025 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 218 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 200 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 164 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 81,2 
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Forma přijímací zkoušky: SCIO + ústní zkouška 
maximální možný počet bodů: 200 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 120 
 
Části přijímací zkoušky – SCIO: 
a) OSP:  maximální počet bodů: 100 
 
Části přijímací zkoušky – ústní zkouška: 
maximální počet bodů: 100 
 
 
Magisterské studijní programy  
 
1) Studijní program N5341 – Ošetřovatelství – prezenční studium 
Forma přijímací zkoušky: písemná + ústní zkouška 
maximální možný počet bodů: 60 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 30 
 
Části přijímací zkoušky: 
a) písemná zkouška 
maximální možný počet bodů: 20 
b) ústní zkouška 
maximální počet bodů: 40 
 
a) Studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – N5341T014 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 28 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 60 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 56 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 41 
 
2) Studijní program N5341 – Ošetřovatelství – kombinované studium 
Forma přijímací zkoušky: písemná + ústní zkouška 
maximální možný počet bodů: 60 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 43 
 
Části přijímací zkoušky: 
a) písemná zkouška 
maximální možný počet bodů: 20 
b) ústní zkouška 
maximální počet bodů: 40 
 
a) Studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – N5341T014 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 63 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 60 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 59 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 40 
 
3) Studijní program N5347 – Veřejné zdravotnictví – prezenční studium 
Forma přijímací zkoušky: ústní zkouška+ prospěch u SZZ+ předcházející praxe+ bonifikace celkové 
angažovanosti u přijímacích zkoušek 
 
maximální možný počet bodů: 100 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 60 
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a) ústní zkouška z odborných témat 
maximální počet bodů: 40 
minimální počet bodů: 10 
b) prospěch u SZZ (státních závěrečných zkoušek) 
maximální počet bodů: 20 
minimální počet bodů: 0 
c) předcházející praxe 
maximální počet bodů: 10 
minimální počet bodů: 0 
d) bonifikace celkové angažovanosti u přijímacích zkoušek 
maximální počet bodů: 30 
minimální počet bodů: 10 
 
a) Studijní obor – Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví – N5345T006 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 30 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 95 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 77,5 
 
4) Studijní program N5345 – Specializace ve zdravotnictví – prezenční studium 
Forma přijímací zkoušky: písemná + ústní zkouška 
maximální možný počet bodů: 60 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 35 
 
Části přijímací zkoušky: 
a) písemná zkouška 
maximální možný počet bodů: 20 
b) ústní zkouška 
maximální počet bodů: 40 
 
a) Studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci – N5345T033 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 9 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 60 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 42 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 33 
 
5) Studijní program N5345 – Specializace ve zdravotnictví – kombinované studium 
Forma přijímací zkoušky: písemná + ústní zkouška 
maximální možný počet bodů: 60 
hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 33 
 
Části přijímací zkoušky: 
a) písemná zkouška 
maximální možný počet bodů: 20 
b) ústní zkouška 
maximální počet bodů: 40 
 
a) Studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci – N5345T033 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 31 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky: 60 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky: 50 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky: 36 
 
V Ostravě 29. 09. 2009 
 
Zpracovala:    Mgr. Monika Střelková, Lenka Kubínová 
Za správnost odpovídá:  Mgr. Ivona Závacká, proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání 


