
           

 
 

UNIVERZITA  KARLOVA 
 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 
 
 

INFORMACE  PRO  ÚČASTNÍKY 
 

PŘIJÍMACÍ   ZKOUŠKY 
 

konané 
 

dne 19. – 20. června 2017 
 
 

VŠEOBECNÁ SESTRA 
- prezenční forma 

- kombinovaná forma 
 
 
 
 
 
 

 



 
K přijímací zkoušce 

se dostavte: 
 

1) s PLATNÝM občanským průkazem, 
popř. cestovním pasem 
či povolením k pobytu 

2) se svou pozvánkou, na které je uvedeno 
Vaše číslo/a uchazeče, 
pod kterým/i budete 

přijímací zkoušku konat 
3) s úředně ověřenou kopií maturitního 

vysvědčení nebo úředně ověřeným 
dokladem o rozhodnutí či osvědčení o 
uznání středního vzdělání, uchazeči 
odevzdávají výše uvedený doklad až 

v případě postupu do druhého kola u 
prezence. 

 
Zároveň je na pozvánce 

uvedeno místo konání 
Vaší přijímací zkoušky (navíc barevné 

rozlišení pozvánek dle jednotlivých 
poslucháren). 

 
 



 
 
 

Z důvodu ochrany 
 

osobních údajů uchazečů 
 

nebudou podávány 
 

telefonické informace 
 

o výsledku přijímací  
 

zkoušky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Rozdělení uchazečů 19. 6. 2017, 

  
kteří se přihlásili na bakalářský studijní obor 

 
VŠEOBECNÁ SESTRA – prezenční forma studia 

 
 3. lékařská fakulta 

(Ruská 87, Praha 10) 
 

Prezence od 7.00 hodin – zahájení od 7.45 hodin 
 

1. PATRO 
 

Jonášova posluchárna (ČERVENÁ): 
uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

forma prezenční 
  

Burianova posluchárna (ŽLUTÁ): 
uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

forma prezenční 
  

Syllabova posluchárna (MODRÁ): 
uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

forma prezenční 
 

3. PATRO 
 

Jelínkova posluchárna (FIALOVÁ): 
uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

forma prezenční 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdělení uchazečů 19. 6. 2017, 

  
kteří se přihlásili na bakalářský studijní obor 

VŠEOBECNÁ SESTRA – kombinovaná forma studia 
 

nebo  
 

SOUČASNĚ na OBĚ formy studia 
prezenční i kombinovanou 

nebo  
uchazeči obou forem studia oboru 

VŠEOBECNÁ SESTRA – prezenční forma studia 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 3. lékařská fakulta 

(Ruská 87, Praha 10) 
 

Prezence od 10.30 hodin – zahájení od 11.15 hodin 
 

1. PATRO 
 

Jonášova posluchárna (ČERVENÁ):   
uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

 forma kombinovaná  
 

Burianova posluchárna (ŽLUTÁ): 
 uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

forma kombinovaná 
 

3. PATRO 
 

Jelínkova posluchárna (FIALOVÁ): 
uchazeči oboru Všeobecná sestra – 

forma kombinovaná  
a 

uchazeči oboru Všeobecná sestra – současně obě formy 
(prezenční i kombinovaná)  

a 
uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

oboru Všeobecná sestra –  
 (prezenční forma)  

 



 
ČASOVÝ  HARMONOGRAM  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY 

pro uchazeče, kteří se přihlásili 
na bakalářský studijní obor 

VŠEOBECNÁ SESTRA – prezenční forma 
 
 

PONDĚLÍ 19. června 2017 
 

  7.00 hodin  zahájení prezence uchazečů v jednotlivých posluchárnách 
 

  7.45 hodin  zahájení 1. kola přijímací zkoušky 
 

  cca 10.00 hodin ukončení 1. kola přijímací zkoušky 
 

  cca ve 20.00 hodin oznámení výsledků 1. kola přijímací zkoušky                       
výsledky budou zveřejněny na webové stránce fakulty 
v aplikaci Studijního informačního systému a ve 
vestibulu fakulty pouze pod číslem uchazeče  
- pro OBĚ formy studia 

                   
V případě, že jste byl(a) zařazen(a) mezi uchazeče postupující do 2. kola:  
  

GRATULUJEME 
 

Pozorně si přečtěte, kterou hodinu budete vykonávat 
 ústní část přijímací zkoušky – 2. kolo, po přihlášení do SIS je třeba 

prostudovat záložku „Průběh přijímacího řízení“: 
 

 
 
ÚTERÝ  20. června 2017 – 2. kolo 
  

Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových 
intervalech dle rozpisu (první skupina se dostaví v 8.25 hod.). 
 
Prezence se koná ve vestibulu fakulty. 
 

VÝSLEDKY přijímací zkoušky budou zveřejněny ve ČTVRTEK  
22. června 2017 ve vestibulu fakulty a na webové stránce fakulty v aplikaci 
Studijního informačního systému „Průběh přijímacího řízení“ pouze pod 
číslem uchazeče. 
 

Upozorňujeme, že termín zveřejnění výsledků je pouze orientační. 
 

Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků bude probíhat  
4. července 2017 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10. 

 

Zápis bude zahájen v 8.30 hodin 
 

– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.  
 



 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY 
pro uchazeče, kteří se přihlásili  

na bakalářský studijní obor  
VŠEOBECNÁ SESTRA - forma kombinovaná, nebo SOUČASNĚ na obě 

formy (prezenční i kombinovanou) 
a 

pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 
oboru Všeobecná sestra – forma prezenční 

 

PONDĚLÍ 19. června 2017 
 

  10.30 hodin  zahájení prezence uchazečů v jednotlivých posluchárnách 
 

  11.15 hodin  zahájení I. kola přijímací zkoušky 
 

  cca 13.30 hodin ukončení I. kola přijímací zkoušky 
 

  cca ve 20.00 hodin oznámení výsledků 1. kola přijímací zkoušky  
výsledky budou zveřejněny na webové stránce fakulty 
v aplikaci Studijního informačního systému a ve 
vestibulu fakulty pouze pod číslem uchazeče 

 
V případě, že jste byl(a) zařazen(a) mezi uchazeče postupující do 2. kola:   

GRATULUJEME 
Pozorně si přečtěte, kterou hodinu budete vykonávat 

 ústní část přijímací zkoušky – 2. kolo, po přihlášení do SIS je třeba 
prostudovat záložku „Průběh přijímacího řízení“: 

 
ÚTERÝ 20. června 2017 – 2. kolo 
 
V případě, že uchazeč, který si podal přihlášku na obě formy a postoupí 
v obou formách, ústního pohovoru se účastní pouze jedenkrát.  
  

Na ústní pohovory jsou uchazeči rozděleni do skupin ve dvacetiminutových 
intervalech dle rozpisu (první skupina se dostaví v 8.25 hod.). 
 

Prezence se koná ve vestibulu fakulty. 
 

VÝSLEDKY přijímací zkoušky budou zveřejněny ve ČTVRTEK 22. 
června 2017 ve vestibulu fakulty a na webové stránce fakulty v aplikaci 
Studijního informačního systému „Průběh přijímacího řízení“ pouze pod 
číslem uchazeče. 
 

Upozorňujeme, že termín zveřejnění výsledků je pouze orientační. 
 

Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků bude probíhat  
4. července 2017 v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10. 

 

Zápis bude zahájen v 8.30 hodin 
 

– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu.  



 
DŮLEŽITÉ   UPOZORNĚNÍ   PRO   UCHAZEČE, 

KTEŘÍ  ÚSPĚŠNĚ  VYKONAJÍ  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKU 
NA  3.  LÉKAŘSKOU  FAKULTU  UK  

 

  Řádný zápis přijatých uchazečů se koná  
 4. července 2017  

v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10. 
 

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu do studia. 
 
 
 

Zápis bude zahájen v 8.30 hodin 
– je nutné dodržet tuto stanovenou hodinu. 

 
 

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném 
termínu, je možný zápis v termínu náhradním,  

a to v úterý 5. září 2017 v 9.00 hodin  
v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10. 

 

O zápis v náhradním termínu nedáváte žádnou žádost,  
omluvenku apod., pouze Vás prosíme o stručnou informaci, že se 

zápisu v náhradním termínu zúčastníte, na e-mail: 
prijimacky@lf3.cuni.cz 

 

K zápisu přineste:  
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo 

povolení k pobytu) 
• 1 průkazovou fotografii (35 x 45 mm) 

 
 

         Tradiční a Vám velmi prospěšnou akcí je čtyřdenní vstupní 
soustředění budoucích posluchačů prvních ročníků všech studijních 
programů naší fakulty, které se uskuteční:  

v termínu 4. září – 7. září 2017 (Všeobecné lékařství) 
a v termínu 7. září – 10. září 2017 (Všeobecné lékařství) 
a v termínu 10. září – 13. září 2017 (bakalářské obory) 

ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Dobronicích. 
Vše bude upřesněno u zápisu. 

Pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra (obě formy 
studia) je vstupní soustředění povinné.  

 

 Podmínkou účasti na vstupním soustředění v Dobronicích je: 
• řádný zápis do studia 
• zaslání závazné přihlášky na vstupní soustředění současně  
   s dokladem o zaplacení, a to nejpozději do 21. července 2017.  
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