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Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky 

 
 Tímto vyhlašuji na den 17. září 2019 mimořádný termín přijímací zkoušky pro akademický rok 
2019/2020 do následujícího tříletého bakalářského studijního oboru:  
 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (SVZ)“ 
 

 oboru „Zdravotnický záchranář“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 7 přijatých uchazečů. 
 

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím aplikace (http://prihlaska.cvut.cz) 
do 13. srpna 2019 a podávají se vytištěné osobně nebo poštou. Posledním dnem, ve kterém budou 
přijímány přihlášky ke studiu pro akademický rok 2019/2020 je 13. srpna 2019 do 15:00 hodin při 
osobním doručení referentce studijního oddělení Fakulty biomedicínského inženýrství 
(https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/studijni-oddeleni) ne bo s podacím datovým razítkem 13. srpna 
2019 při zaslání poštou. Na přihlášky předané či odeslané později nebude v žádném případě brán zřetel.  

Kontaktní adresa: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 
272 01 Kladno, tel:224 358 473, 224 358 497, e-mail: menclmon@fbmi.cvut.cz web: 
http://www.fbmi.cvut.cz. 

Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a dokladech a 
podmínkách přijímacího řízení lze získat na: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni. 

Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené studium, předloží požadované 
doklady dodatečně. Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, předloží doklady nejpozději osobně 
v termínu přijímací zkoušky (před vstupem do zkušební místnosti) 17. 9. 2019. Uchazeči bez přijímací 
zkoušky předloží požadované doklady nejpozději do 16. 9. 2019 do 13 hodin osobně či poštou na 
studijní oddělení FBMI. Na doklady předložené později nebude brán v žádném případě zřetel. 

Pro přijetí ke studiu platí přijímací podmínky schválené Akademickým senátem Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT dne 13. listopadu 2018. Podrobné informace o přijímacím řízení a 
další informace jsou uvedeny na internetových stránkách fakulty: 
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni 
 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 
děkan FBMI 
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