V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, a části druhé Řádu přijímacího řízení
Slezské univerzity v Opavě (zejm. čl. 2–7), v platném znění,
vypisuji

přijímací řízení pro studijní program DENTÁLNÍ HYGIENA
a stanovuji

podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021
1. STUDIJNÍ PROGRAM
Název programu

Typ
programu

Titul

Dentální hygiena

Bakalářský

Bc.

Forma

nejvyšší počet studentů
přijímaných ke studiu

prezenční
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2. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
1. Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím e-přihlášky
v informačním systému studijní agendy. Tištěnou verzi e-přihlášky ke studiu ani její zkrácenou
verzi uchazeč nezasílá.
2. E-přihláška je k dispozici na webových stránkách pod tímto odkazem: https://is.slu.cz/prihlaska/.
3. Pokud uchazeč v e-přihlášce označí souhlas, aby mu případné kladné rozhodnutí o přijetí
ke studiu bylo doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, neobdrží
již toto rozhodnutí v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Uchazeč obdrží na e-mail, evidovaný v e-přihlášce, informaci o doručení písemnosti s odkazem na
portál Informačního systému SU, kde si písemnost vyzvedne.
4. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony
spojené s přijímacím řízením nejpozději v den stanovený jako termín pro podání přihlášky
ke studiu, tj. 31. 7. 2020 (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu). Pokyny
k provedení platby jsou součástí webové aplikace e-přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat,
protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.
5. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále

kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Současně je uchazeč povinen
si ve webové aplikaci e-přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet FVP SU a zda byla
jeho e-přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci e-přihlášky
nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 10 dnů ode dne
provedení platby, kontaktuje studijní oddělení FVP SU (studium@fvp.slu.cz).

3. POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
1. Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,- Kč za podanou přihlášku.
2. Úhradu provádí uchazeč podle informací v Informačním systému SU, které má k dispozici
při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo
v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak, aby výsledná částka po odečtené všech poplatků za
směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. 500,- Kč).
3. Administrativní poplatek za přijímací řízení je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit
znovu správně v termínu do 31. 7. 2020. V případě, že se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní
přijímacího řízení, se administrativní poplatek rovněž nevrací.

4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
1. Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu Dentální hygiena na FVP SU je
úspěšné absolvování písemné přijímací zkoušky organizované FVP SU.
2. Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena elektronicky. Uchazeč dostane informační
e-mail (důležité je správné vložení e-mailové adresy do e-přihlášky) s upozorněním na doručení
písemnosti v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě.
3. Vlastní přijímací zkouška organizovaná fakultou vychází z následujících požadavků: absolvování
písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného
na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.
Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60.

5. KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod),



maximální počet bodů, který
v článku 4. Přijímací zkouška.

lze

v rámci

přijímací

zkoušky

získat,

je

uveden

6. POŽADOVANÉ PŘÍLOHY E-PŘIHLÁŠKY
1. Požadované přílohy e-přihlášky pro bakalářský studijní program Dentální hygiena, které
dokládají pouze uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku:
a) úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolvent zahraniční střední školy je povinen
doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti
zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu
o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky
rovnocenný bez dalšího úředního postupu,
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b) lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu studijního programu Dentální hygiena dle
ustanovení Vyhlášky č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které
vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře,
farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu
lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka). Zdravotní způsobilost uchazeče
posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, není-li uchazeč o studium
u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává
kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech. Formulář určený pro lékařské potvrzení je
k dispozici
na
webových
stránkách
FVP
SU
pod
tímto
odkazem:
https://www.slu.cz/fvp/cz/soformulare.

7. DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
1. Uchazeči se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým
postižením, závažným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním, se specifickými poruchami
učení…) mohou využít poradenských služeb Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity
v Opavě a podat písemnou Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky,
podloženou potvrzením ošetřujícího lékaře. Formulář žádosti je zveřejněn pod tímto odkazem
https://www.slu.cz/slu/cz/poradenskecentrum.
2. Na základě čl. 28 odst. 3 Statutu Slezské univerzity v Opavě jsou cizinci přijímáni ke studiu
studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky.
a) Podmínkou pro přijetí je prokázání jazykových znalostí z českého jazyka, které cizinec prokazuje
úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy,
která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo
akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka.
b) Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a u cizinců, kteří
dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou v České republice.
3. O vykonání zkoušky z českého jazyka je nutno dodat příslušné osvědčení nebo jeho úředně ověřenou
kopii, a to nejpozději v den zápisu do 1. ročníku studia.
4. Podle čl. 3, odst. 7 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017
v případě malého počtu přihlášených uchazečů bude upuštěno od ověřování podmínek podle odstavce
1 písm. a) přijímací zkouškou a ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené
podmínky (pro obor Dentální hygiena podmínku podle odstavce 1 písm. c).
5. Pokud se do studia nezapíše předpokládaný počet upřednostněných uchazečů, kteří vyhověli
podmínkám přijímacího řízení, může děkan dodatečně rozhodnout o přijetí ke studiu v příslušném
studijním programu. Nové rozhodnutí o dodatečném přijetí dalších uchazečů v pořadí není
podmíněno podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
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8. DŮLEŽITÉ TERMÍNY
DRUH TERMÍNU

DATUM

Termín podání e-přihlášky

31. 7. 2020

Termín vlastní přijímací zkoušky

srpen/září 2020

V Opavě, 29. 5. 2020

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. v. r.
děkan

Schváleno Akademickým senátem FVP SU v Opavě dne 28. 5. 2020.
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