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Opatření děkana ZSF č. 17/2007
 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009
do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

 
Na základě znění § 48-51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých

školách) a na základě Statutu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích čl. 6-12 vyhlašuji

pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Zdravotně sociální

fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích pro akademický rok 2008/2009.

 

V akademickém roce 2008/2009 otevře Zdravotně sociální fakulta JU:

Bakalářské studijní obory:

1. Studijní program B5342 Rehabilitace obor Rehabilitační-psychosociální péče

o postižené děti, dospělé a seniory – tříleté bakalářské studium v prezenční

i v kombinované formě;

2. Studijní program B5342 Rehabilitace obor Prevence a rehabilitace sociální patologie –

tříleté bakalářské studium v prezenční formě;

3. Studijní program B6731 Sociální politika a sociální práce obor Sociální práce ve

veřejné správě – tříleté bakalářské studium v kombinované formě. 

4. Studijní program B5341 Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra – tříleté bakalářské

studium v prezenční i v kombinované formě;

5. Studijní program B5341 Ošetřovatelství obor Porodní asistentka – tříleté bakalářské

studium v prezenční i v kombinované formě;

6. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie – tříleté

bakalářské studium v prezenční formě; 

7. Studijní program B5347 Veřejné zdravotnictví obor Ochrana veřejného zdraví – tříleté

bakalářské studium v prezenční formě; 

8. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Radiologický asistent –

tříleté bakalářské studium v prezenční i v kombinované formě; 

9. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotní laborant –

tříleté bakalářské studium v prezenční formě;

10. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotnický záchranář –

tříleté bakalářské studium v prezenční formě;

11. Studijní program B2825 Ochrana obyvatelstva obor Ochrana obyvatelstva se

zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny – tříleté

bakalářské studium v prezenční i v kombinované formě.

 

 Navazující magisterské studijní obory:

1. Studijní program N5342 Rehabilitace obor Rehabilitační-psychosociální péče

o postižené děti, dospělé a staré osoby – dvouleté navazující magisterské studium

v prezenční i v kombinované formě;

2. Studijní program N5341 Ošetřovatelství obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických

oborech – dvouleté navazující magisterské studium v prezenční  formě;

3. Studijní program N 5347 Veřejné zdravotnictví obor Odborný pracovník v ochraně

veřejného zdraví – dvouleté navazující magisterské studium v prezenční formě. 

Termín podání přihlášek pro všechny studijní programy: do 15. března 2008
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Uchazeč se může ke studiu přihlásit:

1) podáním písemné přihlášky na tiskopisech  „Přihláška ke studiu na vysoké škole“

2) podáním elektronické přihlášky – příslušný formulář je umístěn na webových stránkách 

fakulty www.zsf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium/

Po vyplnění údajů do webového formuláře se přihláška nachází pouze ve fázi

registrace. Zařazena mezi přijaté je poté, co fakulta obdrží výtisk podepsaný uchazečem, který

je zaslán na adresu děkanátu na studijní oddělení společně s potvrzením o zaplacení

administrativního poplatku (poštovní poukázka typu A-V, č. účtu 195451257/0300,

konstantní symbol 0308, variabilní symbol 100, Československá obchodní banka České

Budějovice) a dalšími požadovanými náležitostmi (potvrzení praktického lékaře o zdravotní

způsobilosti, kopií osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry nebo

porodní asistentky vydaného MZ ČR, doložení 3 roků praxe u oborů všeobecná sestra

a porodní asistentka v kombinované formě studia). Tento formulář musí být odeslán

nejpozději dne 15. 3. 2008 na adresu:  

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Studijní oddělení

Jírovcova    24/1347

370 04  České Budějovice

V případě, že fakulta neobdrží přihlášku v písemné podobě, nesplňuje uchazeč podmínky pro

zařazení do přijímacího řízení. 

Uchazeči o bakalářské studium uvedou prospěch výročních vysvědčení jednotlivých

ročníků střední školy na stranu 2 Přihlášky ke studiu na vysokou školu. Správnost těchto

údajů v přihlášce u uchazečů, kteří v běžném roce maturují, potvrdí střední škola, na níž bude

uchazeč maturovat, a ověřenou kopii maturitního vysvědčení předloží uchazeč v den

přijímacího řízení. Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze střední školy (např. ze zaměstnání,

z domácnosti apod.), přiloží k Přihlášce ke studiu na vysokou školu notářsky ověřenou kopii

maturitního vysvědčení a správnost všech údajů potvrzují čestným prohlášením na str. 3

přihlášky na VŠ. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč

nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě.

Ke studiu do navazujícího magisterského programu uchazeči vyplní

informace o absolvování vysoké školy, přiloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu

a doklad o vykonaných zkouškách s uvedením průměrů za jednotlivé ročníky bakalářského

studia, výsledky státní závěrečné zkoušky, včetně potvrzení o správnosti údajů vysokou

školou. Nevyplňuje se prospěch ze střední školy.

Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji fakulta uchazeči k opravě a k doplnění.

Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku

pro přijetí. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 15. 3. 2008) a určenou

formou (složenkou nebo řádně doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle §

58 odst. 1 zákona a článku 12 Statutu, nesplnil základní podmínku pro přijetí.

 

Přihlášky zasílejte společně s dokladem o zaplacení administrativního poplatku za

přijímací řízení poštovní poukázkou typu A-V, č. účtu 195451257/0300, konstantní symbol

0308, variabilní symbol 100, ČSOB Č. Budějovice.

Výše administrativního poplatku pro všechny navazující magisterské

studijní obory:                                                                                                       500,- Kč

Výše administrativního poplatku pro bakalářské studijní obory, které

nemají v podmínkách přijetí absolvování talentových zkoušek:                    250,- Kč

Výše administrativního poplatku pro bakalářské studijní obory, které

mají v podmínkách přijetí i absolvování talentových zkoušek 350,- Kč:

http://www.zsf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium/
http://www.zsf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium/
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Uchazeči o bakalářské studium hradí fakultě pouze administrativní poplatek za

zpracování přihlášky a výsledků přijímacího řízení. Poplatek za vykonání zkoušky,

kterou absolvuje v rámci Národních srovnávacích zkoušek, uchazeč přímo zaplatí

společnosti www.scio.cz, s. r. o.                                                                                                  

Počty přijímaných uchazečů:

Bakalářské studijní obory:

Rehabilitační-psychosociální  péče o postižené děti,

dospělé a seniory  prezenční studium: 60

kombinované studium: 50

Prevence a rehabilitace sociální patologie prezenční studium: 30

Sociální práce ve veřejné správě                                                      kombinované studium: 20

Všeobecná sestra (České Budějovice) prezenční studium: 60

kombinované studium: 50

      (Písek) prezenční studium: 30

kombinované studium: 30

Porodní asistentka prezenční studium: 20

kombinované studium: 30

Fyzioterapie prezenční studium: 30

Ochrana veřejného zdraví prezenční studium: 30

Radiologický asistent prezenční studium: 20

kombinované studium: 30

Zdravotní laborant prezenční studium: 20

Zdravotnický záchranář prezenční studium: 30

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE prezenční studium: 20

kombinované studium: 30

 

Navazující magisterské studijní obory:

Rehabilitační-psychosociální  péče o postižené děti,

dospělé a staré osoby prezenční studium: 30

kombinované studium: 30

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech    

modul ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství prezenční studium: 10

modul ošetřovatelská péče v chirurgii prezenční studium: 10

modul ošetřovatelská v pediatrii prezenční studium: 10

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví prezenční studium: 30

Do bakalářských studijních oborů jsou uchazeči přijímání na základě výsledků

Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o.,

(dále jen společnost Scio) v období od 1. 9. 2007 do 13. 6. 2008.

Uchazeč musí absolvovat alespoň jednu zkoušku z každého předmětu (obecné studijní

předpoklady, základy společenských věd, test z přírodovědných disciplín), který je pro

příslušný studijní program uveden.

Uchazeč se může zúčastnit jednoho nebo několika termínů NSZ (za poplatek

stanovený společností Scio). Rozhodnutí, zda uchazeč absolvuje pouze jeden termín či zda

NSZ absolvuje vícekrát, je plně v kompetenci uchazeče. Vzhledem k tomu, že se NSZ konají

ve více termínech, nebude možné se při neúčasti na žádném z termínů odvolávat na překážky

http://www.scio.cz
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na straně uchazeče. Fakulta náhradní přijímací zkoušky nekoná. Mimořádný termín NSZ

může v odůvodněných případech stanovit pouze společnost Scio.

Fakulta pro přijímací řízení započítá nejlepší výsledek v NSZ dosažený ke dni 13. 6.

2008 pro všechny studijní obory, do nichž se uchazeč hlásí. Nejlepší výsledek se každému

uchazeči automaticky vkopíruje do databáze uchazečů, svůj výsledek uchazeč fakultě

nepředává (fakulta nevyžaduje od uchazečů certifikáty o výsledku testu). Každý uchazeč však

musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci

přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný

percentil, jak jej stanoví společnost Scio, a na základě toho stanovené pořadí uchazečů.

Uchazeč se přihlašuje k NSZ individuálně na vybraný termín v dostatečném předstihu

u společnosti Scio (www.scio.cz/nsz), případně na tel. 234 705 555. Po svém přihlášení

obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku

k NSZ ani k přijímacím zkouškám neposílá (vyjma pozvánky k talentovým zkouškám

u vybraných oborů). Podání přihlášky ke studiu na Zdravotně sociální fakultu není přihláškou

k NSZ. 

Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách jednotlivých míst,

průběhu, možnostech změnit místo či termín zkoušky, výpočtu harmonizovaného percentilu

a dalších skutečnostech budou k nalezení na stránkách www.scio.cz/nsz od 1. října 2007.

Národní srovnávací zkoušky jsou pro všechny předměty ve formě písemných testů:

1. Test obecných studijních předpokladů. Zkouška obecných studijních předpokladů je

zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje

k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Test OSP je možné absolvovat ve všech pěti

termínech konání NSZ, tj. 24. 11. 2007, 9. 2. 2008, 29. 3. 2008, 1. 5. 2008 a 31. 5.

2008. 

2. Test z přírodovědných disciplín – sestává se ze tří oddílů: biologie, fyzika, chemie.

Oddíl, který musí uchazeč povinně vykonat, se liší dle zvoleného oboru. Obsah testu

bude odvozen z platných standardů středoškolské výuky, hlavními celky oddílu

biologie budou biologie člověka, cytologie a genetika; hlavními celky oddílu fyzika

budou mechanika, elektřina, magnetismus, termodynamika a optika; hlavními celky

oddílu chemie budou obecná chemie, biochemie, organická a anorganická chemie.

Test z přírodovědných disciplín je možné absolvovat ve dvou termínech konání NSZ:

29. 3. 2008 a 1. 5. 2008.

3. Test ze základů společenských věd – sestává ze tří oddílů: Společnost a jedinec

(zahrnuje úlohy z obory psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (zahrnuje

úlohy z oboru práva a politologie), Hospodářství a svět (zahrnuje úlohy z oboru

ekonomie, evropské integrace a moderních dějin; moderní dějiny zahrnují zejména

dějepisně-politické souvislosti mezinárodních vztahů po roce 1848). Okruh vědomostí

nezbytných k úspěšnému řešení úloh testu vychází z náplně stejnojmenného předmětu,

v jakém je vyučován na gymnáziu. Kromě středoškolských učebnic bude obsah

jednotlivých úloh vycházet ze seznamu odborné literatury

(http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/ZSVliteratura.asp).

Test ze základů společenských věd je možné absolvovat ve třech termínech konání

NSZ: 9. 2. 2008, 29. 3. 2008 a 1. 5. 2008.

Pro přijetí ke studiu ve studijním oboru Fyzioterapie a ve studijním oboru

Zdravotnický záchranář musí uchazeči ještě absolvovat talentovou zkoušku. Talentová

zkouška bude organizována fakultou v termínu 5. až 23. 5. 2008. Výsledky talentové zkoušky

budou připočteny k výsledkům, kterých uchazeči dosáhli v písemných testech.

http://www.scio.cz/nsz
http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/ZSVliteratura.asp
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Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – bakalářské

studium: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných studijních předpokladů, b)

z biologie.

Prevence a rehabilitace sociální patologie: přijímací zkouška se koná formou testu: a)

z obecných studijních předpokladů, b) z biologie. 

Sociální práce ve veřejné správě: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných

studijních předpokladů, b) ze základů společenských věd. 

Všeobecná sestra: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných studijních

předpokladů, b) z biologie. 

Porodní asistentka: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných studijních

předpokladů, b) z biologie. 

 

Fyzioterapie: talentová zkouška – uchazeč musí prokázat požadovanou úroveň výkonů

v plavání a atletice. Výkony v každém z těchto dvou sportovních odvětví jsou hodnoceny

podle bodových škál v rozpětí 0-10 bodů. Tabulkové limity talentových přijímacích zkoušek

na studijní obor Fyzioterapie naleznete na www.zsf.jcu.cz.

Písemné testy: a) z obecných studijních předpokladů, b) z biologie.

Ochrana veřejného zdraví: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných

studijních předpokladů, b) z biologie. 

Radiologický asistent: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných studijních

předpokladů, b) z biologie, c) z fyziky.

 

Zdravotní laborant: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných studijních

předpokladů, b) z biologie, c) z chemie. 

Zdravotnický záchranář: talentová zkouška – uchazeč musí prokázat požadovanou úroveň

výkonů v plavání a atletice. Výkony v každém z těchto dvou sportovních odvětví jsou

hodnoceny podle bodových škál v rozpětí 0-10 bodů. Tabulkové limity talentových

přijímacích zkoušek na studijní obor Záchranář naleznete na www.zsf.jcu.cz.

Písemné testy: a) z obecných studijních předpokladů, b) z biologie.

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné

noxy a výbušniny: přijímací zkouška se koná formou testu: a) z obecných studijních

předpokladů, b) z biologie, c) z fyziky, d) z chemie. 

Upozornění pro uchazeče na rozhodnutí děkana:

1. K přijímacímu řízení ke studiu v oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na

chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny v prezenční formě

studia budou pozváni uchazeči pouze tehdy, bude-li mít zájem o studium ve

zmíněném oboru minimálně 50 uchazečů, tj. do uzavření přijímání přihlášek bude

podáno minimálně 50 přihlášek.

2. Studium ve studijním oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické,

biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny v prezenční formě studia

v akademickém roce 2008/2009 bude zahájen pouze tehdy, zapíšou-li se a posléze i

nastoupí ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů. 

http://www.zsf.jcu.cz
http://www.zsf.jcu.cz
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Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby – navazující

magisterské studium: písemný test z teorie a metody sociální práce (50 otázek) a písemný

test z veřejného zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví (50 otázek).

Přijímací řízení bude odpuštěno uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium ve

studijním programu Rehabilitace obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti,

dospělé a seniory nebo obor Prevence a rehabilitace sociální patologie na Zdravotně sociální

fakultě JU se studijním průměrem za celé předcházející studium do 1,20.

Termín přijímacích zkoušek: 9.-13. června 2008

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – navazující magisterské studium:

písemný test z následujících předmětů:

 modul ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství: teorie ošetřovatelství (50 otázek)
a ošetřovatelství v interních oborech (50 otázek);

 modul ošetřovatelská péče v chirurgii: teorie ošetřovatelství (50 otázek)
a ošetřovatelství v chirurgických oborech (50 otázek);

 modul ošetřovatelská péče v pediatrii: teorie ošetřovatelství (50 otázek)
a ošetřovatelství v pediatrii (50 otázek).

Přijímací řízení bude odpuštěno uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium ve

studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra na Zdravotně sociální fakultě JU

se studijním průměrem za celé předcházející studium do 1,20.

Termín přijímacích zkoušek: 9.-13.června 2008

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví – magisterské navazující  studium:

písemný test z následujících předmětů: epidemiologie (40 otázek), hygiena životního

prostředí (30 otázek) a hygiena práce (30 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden

bod za jednu správnou odpověď.

Přijímací řízení bude odpuštěno uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium ve

studijním oboru Ochrana veřejného zdraví na Zdravotně sociální fakultě JU se studijním

průměrem za celé předcházející studium do 1,20.

Ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří

úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním oboru Ochrana veřejného zdraví.

Termín přijímacích zkoušek: 9.-13.června 2008

 Náhradní termín přijímacích zkoušek:

1)  pro navazující magisterské studijní obory:  18. 6. 2008

O náhradní termín je možno písemně požádat děkana fakulty pouze při časové kolizi

termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek v bakalářském

studiu. Žádost je nutno doručit nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky a doložit

potvrzením školy.

2)  pro bakalářské obory:

Fakulta náhradní přijímací zkoušky nekoná. Mimořádný termín NSZ může

v odůvodněných případech stanovit pouze společnost Scio.

V každém studijním oboru budou uchazeči počítačově seřazeni sestupně podle dosažených

výsledků. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené

kapacity přijímaného počtu uchazečů.

Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na úřední desce v budově

Zdravotně sociální fakulty JU v Č. Budějovicích, Jírovcova 24, v přízemí a na internetových

stránkách fakulty od 23. 6. 2008.
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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 ve dnech 26.-

27.6.2008 od 8,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 15,00 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 a schváleny Akademickým senátem

Zdravotně sociální fakulty JU dne 5. 11. 2007

 

 

V Českých Budějovicích 5. listopadu 2007

 

 

 prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

      děkan ZSF JU




