
Opatření děkana ZSF JU č.11/2007 
  

k přijímání uchazečů do pilotního projektu celoživotního vzdělávání 
realizovaného v rámci řešení projektu „Celoživotní vzdělávání ve dvou 

nelékařských profesích“ registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0205. 
  

Na základě znění § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a na 
základě Statutu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
čl. 6 vyhlašuji pravidla pro přijímání absolventů vzdělávacího programu vyšších 
odborných škol zdravotnických v programu Diplomovaná všeobecná sestra ke studiu 
v akreditovaném bakalářském studijním oboru Všeobecná sestra studijního programu 
Ošetřovatelství na ZSF JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2007/2008. 
 

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích umožní v rámci celoživotního 
vzdělávání po splnění všech vstupních kritérií a dalších podmínek stanovených vnitřní 
normou fakulty podmínky pro absolventy oboru Diplomovaná všeobecná sestra vyšších 
odborných škol zdravotnických studium v bakalářském studijním oboru Všeobecná sestra 
podle individuálních studijních plánů. Toto celoživotní vzdělávání v rámci  pilotním projektu 
je spolufinancovano Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. 
 

Ke vstupu do pilotního projektu jsou stanoveny následující podmínky: 

� uchazeč musí být absolventem VOŠ v oboru Diplomovaná všeobecná sestra 

� průměr známek během celého studia, tj. ve všech předmětech, včetně v předmětech 
absolutoria, musí být nižší nebo roven 1,20; 

� z předmětu Ošetřovatelství nesmí uchazeč mít horší klasifikaci než „výborně“; 

� do data podání přihlášky musí mít uchazeč 5 let praxi na lůžkové části zdravotnického 
zařízení – tato skutečnost musí být potvrzena personálním oddělením; 

� uchazeč musí být držitelem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecná 
sestra; ověřená kopie osvědčení musí být součástí přihlášky. 

 
  Uchazeč se může ke studiu přihlásit vyplněním registračního listu v databázi 
celoživotního vzdělávání ZSF a posléze podáním písemné přihlášky na tiskopisech „Přihláška 
ke studiu na vysoké škole“.  
Uchazeči o studium nemusí vyplňovat prospěch studia na VOŠ na straně 2 Přihlášky ke studiu 
na vysokou školu, neboť kromě vysvědčení z absolutoria je nutné k přihlášce přiložit 
podrobný výpis studia z jednotlivých ročníků na VOŠ a průměr známek během celého studia, 
tj. ve všech předmětech včetně v předmětech absolutoria potvrzený studijním oddělením 
příslušné vyšší odborné školy.   
Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji ZSF JU uchazeči k opravě a k doplnění. Pokud 
uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro 
přijetí. 
 
 
Poplatek za přijímací řízení není stanoven, jelikož celý projekt je spolufinancovaného 
Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky 
 
Počet přijímaných uchazečů:                     20 
 



 
Termín oslovení cílové skupiny a uveřejnění podmínek přijímacího řízení:      26. 6. 2007 
 
 
Termín podání přihlášek:                                                                                         26. 7. 2007                                                      
   
 
Písemná zkouška: testy z teorie ošetřovatelství (50 otázek) a z klinického ošetřovatelství (50 
otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. 
 
Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle 
tohoto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění předem stanovené kapacity 
přijímaného počtu uchazečů.  
 

Termín přijímacích zkoušek:         27. 8. 2007                     
 

 
  
Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na úřední desce v budově ZSF 
JU v Českých Budějovicích a na internetových stránkách fakulty od 31.8.2007. 
 
Podle § 50 odst. 6 má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro 
rozhodnutí o jeho přijetí nebo nepřijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty 31.8.2007 od 
8,00 do 11,00 hodin. 
Uchazeč má právo požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, 
jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkana, které bylo vydáno 
v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými 
podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkana 
potvrdí. 
 
Podmínky k přijímacímu řízení byly projednány Akademickým senátem Zdravotně sociální 
fakulty JU v Českých Budějovicích dne 25.6.2007. 
  
  
V Českých Budějovicích 25.6.2007  
  
  
  
              prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. 
           děkan ZSF JU 
 

 

 


