Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na
FVP SU v Opavě pro akademický rok 2020/2021
Bakalářské studium
Všeobecná sestra – prezenční a kombinovaná forma
Písemný test ze znalostí z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva a dále písemný
test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.
Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.
Veřejná správa a sociální politika – prezenční a kombinovaná forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou, absolvování písemného testu ze všeobecného společenského
přehledu v rozsahu středoškolského učiva zaměřeného na zjištění všeobecných studijních
předpokladů a poznatky ze společenských věd.
Sociální patologie a prevence – prezenční a kombinovaná forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat v rámci přijímacího řízení test
Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek u spol.
www.scio.cz, s.r.o.
Edukační péče o seniory - kombinovaná forma
Upuštění od ověření podmínek ke studiu přijímací zkouškou, aniž by byly stanoveny další
podmínky pro přijetí ke studiu – přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky.

Navazující magisterské studium
Veřejná správa a sociální politika – prezenční a kombinovaná forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
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organizovanou fakultou, absolvování písemného testu ze základní orientace v oblasti veřejné
správy, filozofie, sociologie a všeobecného přehledu na úrovni bakalářského stupně znalostí.
V přijímacím řízení na navazující magisterské studium by bylo možné přihlédnout také
k výstupům z dosavadní publikační činnosti uchazeče, vystoupení na konferenci vztahující se
ke studovanému oboru, či aktivnímu podílu na vydávání studentského recenzovaného
časopisu a/nebo publikování v něm:
 Uchazeč, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získal při přijímacím
řízení bonus 7 bodů (publikování v odborném tisku, podíl na monografii, články v českých
či zahraničních recenzovaných sbornících).
 Uchazeč, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se
ke studovanému oboru s příspěvkem, získal bonus 3 body.
 Uchazeč, který se aktivně podílel na vydávání studentského recenzovaného časopisu
a/nebo v něm publikoval, získal bonus 2 body.
Výše uvedené uchazeč v případě zájmu měl povinnost doložit v den konání přijímací
zkoušky, a to formou potvrzení o aktivním výstupu nebo formou rukopisu či výtisku
publikační aktivity. Příslušný počet bodů za publikační aktivity by byl přičten k bodům
získaným z písemné přijímací zkoušky. Maximální dosažitelný počet bodů získaný z písemné
přijímací zkoušky v součtu s body získanými za publikační aktivity by byl 47.
Vyhodnocení přijímací zkoušky bakalářských studijních oborů
Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi.
Získaný počet bodů byl u bakalářského oboru Všeobecná sestra jediným kritériem pro
sestavení pořadí uchazečů o studium, jako podkladů pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Vyhodnocení přijímací zkoušky navazujícího magisterského studijního oboru
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou.
Dále bylo možno si u bakalářských programů požádat o prominutí přijímací zkoušky na
základě předložení střední školou (vzdělávací program v délce 4 let denní formy vzdělávání)
potvrzeného studijního průměru do 1,80 (studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr
z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku
a pololetním vysvědčení 4. ročníku nebo adekvátně z posledních ročníků víceletých
gymnázií). Této možnosti využilo 64 uchazečů.
Uchazeči bakalářských oborů Všeobecná sestra a Veřejná správa a sociální politika, kteří
doložili, že v rozmezí od 7. 12. 2019 do 23. 5. 2020 úspěšně absolvovali test Obecných
studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností
www.scio.cz, s.r.o. s minimálním výsledkem vyjádřeným celkovým harmonizovaným
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percentilem hodnoty 30, si mohli požádat o upuštění od přijímací zkoušky. Této možnosti
využilo 6 uchazečů.
Rovněž uchazeči bakalářských oborů Všeobecná sestra, Sociální patologie a prevence
a Veřejná správa a sociální politika, kteří doložili akceptovanou praxi (viz tabulka čl. 6
odst. 5. Stanovených podmínek přijetí ke studiu na FVP v Opavě pro akademický rok
2020/2021) v oboru ověřenou kopií pracovní smlouvy (s úvazkem 1,0) včetně pracovní
náplně nebo potvrzením zaměstnavatele o výkonu práce v rozsahu úvazku 1,0 včetně pracovní
náplně na příslušné pracovní pozici, si mohli požádat o upuštění od přijímací zkoušky. Této
možnosti využilo 66 uchazečů.
O upuštění od přijímací zkoušky si mohli požádat uchazeči bakalářských oborů, kteří se
umístili na 1.-3. místě v Odborné soutěži pro studenty středních škol organizované Fakultou
veřejných politik v Opavě v roce 2019/2020, což doloží diplomem vydaným fakultou. Této
možnosti nevyužil žádný uchazeč.
Dále si o upuštění od přijímací zkoušky si mohli požádat uchazeči bakalářských oborů, na
základě dodání úředně ověřené kopie diplomu nebo kopie diplomu ověřené razítkem
a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou (jedná se
o Středoškolskou odbornou činnost krajského a celostátního kola, nelze uplatnit kolektivní
řešení SOČ) v kategoriích dle tabulky zveřejněné v čl. 6 odst. 6. Stanovených podmínek
přijetí ke studiu na FVP v Opavě pro akademický rok 2020/2021). Této možnosti nevyužil
žádný uchazeč.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
a podmínečného přijetí na základě upuštění nebo prominutí
přijímací zkoušky
Bakalářský obor Všeobecná sestra – prezenční forma
Charakteristika
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek
Nejlepší skutečně dosažený výsledek
Průměrný výsledek
Směrodatná odchylka výsledků

Test
74
60
42
34,90

Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

26
0

Bakalářský obor Všeobecná sestra – kombinovaná forma
Charakteristika
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek

Test
145
60
3

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
Průměrný výsledek
Směrodatná odchylka výsledků
Decilové hranice

60
29,29

Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

3
0

Bakalářský obor Veřejná správa a sociální politika – prezenční forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou.
Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

11
4 (scio test)

Bakalářský obor Veřejná správa a sociální politika – kombinovaná forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou.
Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

2
2 (scio test)
41 (praxe v oboru)

Bakalářský obor Sociální patologie a prevence – prezenční forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat v rámci přijímacího řízení test
Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek u spol.
www.scio.cz, s.r.o.
Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

15
0
4

Bakalářský obor Sociální patologie a prevence – kombinovaná forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat v rámci přijímacího řízení test
Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek u spol.
www.scio.cz, s.r.o.
Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

7
12 (praxe v oboru)

Bakalářský obor Edukační péče o seniory – kombinovaná forma
Upuštění od ověření podmínek ke studiu přijímací zkouškou, aniž by byly stanoveny další
podmínky pro přijetí ke studiu – přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky.
Počet uchazečů, kterým byla písemná přijímací zkouška prominuta:
Počet uchazečů, u kterých bylo od přijímací zkoušky upuštěno:

0
0

Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika – prezenční forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou.

Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika – kombinovaná
forma
S ohledem na vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR
a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji schválil
Akademický senát FVP SU v Opavě na svém zasedání dne 28. 5. 2020 v souladu se zákonem
č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce
2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů změnu podmínek přijímacího
řízení pro AR 2020/2021, zrušení povinnosti absolvovat vlastní přijímací zkoušku
organizovanou fakultou.
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