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ČI. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato norma upravuje možnost uznávání zkoušek a splnění jiných studijních povinností úspěšně
absolvovaných v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole (dále
jen VOS) v rámci studia na Fakultě veřejných politik v Opavě (dále jen FVP).
2) Nadřazené a ostatní noímy:
a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
b) Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské
univerzity v Opavě v platném znění (dále jen studijní a zkušební řád)
c) harmonogram příslušného akademického roku
d) platná akreditace dotěeného studijního programu.

Cl. 2
Náležitosti žádosti
1) Na základě písemné žádosti studenta může děkan v souladu s § 68, odst. Id) zákona o vysokých
školách a čl. 19, odst. 3 studijního a zkušebního řádu, rozhodnout o uznání zkoušek a jiných
studijních povinností úspěšně absolvovaných v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím
programu na vyšší odborné škole pro studium v příslušném typu bakalářského studia.
2) Specifikace předmětů, o jejichž uznání si lze žádat pro příslušný studijní program (studijní obor), je
přílohou této směrnice.

3) Písemná žádost studenta musí být doručena na oddělení pro studijní a sociální záležitosti FVP
nejpozději do 30 dnů od začátku akademického roku. Ve výjimečných, řádně odůvodněných
případech se souhlasem děkana je možno lhůtu prodloužit.
4) K žádosti o uznáni studijnich povinnosti z předchoziho studia VOŠ je nutné doložit:
a) úředně ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o absolutoriu z VOS,
b) výpis studijních povinností absolvovaných na VOS, včetně dat a známek, potvrzený razítkem
VOS a podpisem oprávněné osoby,
c) Přilohu žádosti, která obsahuje vyplněnou tabulku absolvovaných předmětů z VOS a
příslušných ekvivalentních předmětů FVP, které student žádá uznat, z níž musí být zřejmý
název, klasifikace a datum splnění absolvovaného předmětu,
d) sylaby příslušných absolvovaných předmětů potvrzené podpisem a razítkem VOŠ, které budou
přiloženy k tabulce žádosti o uznání ve formě sešitých a oěíslovaných stránek.

Cl. 3
Pravidla pro uznání
1) Předpokladem pro uznání studijních povinností je příbuznost obsahu absolvovaného předmětu
s uznávaným předmětem posuzovaná dle podobnosti obsahů sylabů předmětů na FVP, které jsou
vždy aktualizovány v informačním systému univerzity. Posouzení obsahové shody provádí garant
studijního programu, který jej doporučí nebo nedoporučí děkanovi k uznáni.
2) Příloha žádosti č. 1, která obsahuje seznam předmětů, o jejichž uznání může student žádat, vychází
vždy z platné akreditace příslušného studijního programu a zveřejněných studijních plánů.
3) O uznání podle článku 2 může děkan vyhovět pouze v případě, že:
a) od úspěšného absolvování předmětu neuběhla doba delší než 5 let,
b) úspěšně absolvovaný předmět byl v případě zakončení zkouškou klasifikován stupněm ECTS
„A“ (Výbomě/Excellent, číselné vyjádření 1), „B“ (Velmi dobře/Very good, číselné vyjádření
1,5), „C“ (Dobře/Good, číselné vyjádření 2),
c) ůspčšně absolvovaný předmět byl v případě zakoněení zkouškou a hodnocení čtyřstupňovou
klasifikací klasifikován známkou „výborně“ (1) nebo „velmi dobře“ (2),
d) kredity získané za úspěšně absolvovaný předmět nebyly dříve zapoěteny do celkového poětu
kreditů nutných pro úspěšné absolvováni studia v akreditovaném studijním programu FVP,
e) celkový poěet uznaných kreditů nepřesahuje 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončeni
studia,
f) uznánim kreditů za splněné předměty nebudou splněny požadavky státní závěrečné zkoušky ani
závěrečné kvalifikační práce.
4) Nelze uznat za splněné:
a) předměty, které jsou stěžejní pro dosažení cíle studia a naplnění profilu absolventa studijního
programu, je nutné, aby student tyto předměty absolvoval na vysokoškolské úrovni v rámci
akreditovaného studijního programu,
b) předměty, které jsou součástí státní závčrečné zkoušky a přímo souvisí s odborným profilem
absolventa.
5) Studijní povinnosti uznané na základě písemné žádosti podané podle článku 2, odstavce 1 se
započítávají do počtu 40 a více kreditů stanovených v podmínce pro zápis do příslušného

akademického roku podle čl. 13 odst. 4 písm. a) Studijního a zkušebního řádu pro studenty
bakalářských a magisterských programů Slezské univerzity v Opavě.
6) Uznané studijní poviímosti se započítávají do celkového váženého studijního průměru, nikoliv do
váženého studijního průměru vypoěteného v rámci příslušného akademického roku.

Cl. 4

Závěrečná ustanovení
1) Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
2) Pro zahájené studijní programy v AR 2019/2020 neplatí čl. 2, odst. 4, žádost lze podat i v průběhu
příslušného akademického roku.
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studijní program, studijní obor FVP:

Ošetřovatelství, Všeobecná sestra

platnost akreditace:

2024

typ VOŠ:

zdravotnického zaměření

Legislativní podklad shodnosti

Kvalifikační standard k vyhlášce ě. 39/2005 Sb. pro

studijních programů:

studijní/vzdělávací

program

v

oboru

Všeobecná

sestra

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v
návaznosti na ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu čirmostí souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 96/2004 Sb.) a ustanovení § 4 vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální
požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikační standard přípravy na výkon
zdravotnického povolání Všeobecná sestra
a) v nejméně tříletém akreditovaném zdravotnickém bakalářském studijním programu
b) v nejméně tříletém studiu v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, v
němž se specifikují podrobněji minimální požadavky na výše uvedený studijní nebo
vzdělávací program.
Název předmětu FVP

Anatomie
Anglický jazyk 1,2
Biofyzika
Ekonomika a pojišťovnictví
Filozofie a etika v ošetřovatelství
Farmakologie
Fyziologie
Genetika
Informační systémy ve zdravotnictví
Klinická biochemie
Klinická hematologie
Klinická propedeutika
Komunikace v ošetřovatelství
Komunitní péče
Teorie ošetřovatelství
Management v ošetřovatelství
Mikrobiologie a imunologie
Obecná psychologie
Odborná latinská terminologie
Odborná praxe 1, 2, 3, 4, 5
Odborná praxe individuální A, B
Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
Ošetřovatelská péče v oftalmologii
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

poěet kreditů

3
2+2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
3
1
2
5+5+5+5+7
5+5
2
1
1
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Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví
Ošetřovatelská péče ve stomatologii
Ošetřovatelské postupy 1, 2
Paliativní/hospicová péče
Patologie
První pomoc
Radiologie a nukleární medicína
Rehabilitační ošetřovatelství
Sociologie
Transkultumí ošetřovatelství
Veřejné zdravotnictví
Vývojová psychologie
Výživa a dietetika
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Zdravotnická psychologie
Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství

1
3
1
2+3
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
2
2
2
108,
tj.

60

%

z celkového
MAXIMÁLNĚ CELKEM

počtu

kreditů

potřebných
k řádnému
ukončení studia
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PŘEDMĚTY ABSOLVOVANÉ NA VOŠ ZDRAVOTNICKÉHO ZAMĚŘENÍ

Název předmětu absolvovaného na VOŠ

POŽADOVANÉ PŘEDMĚTY FVP K MOŽNÉMU UZNÁNÍ

klasifikace předmětu

datum udělení

Název předmětu na FVP dle platné

počet kreditů

absolvovaného na
VOŠ

klasifikace dle
výpisu z VOŠ

akreditace a aktuálního studijního plánu

dle platné
akreditace
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