Informace k přihláškám
Kroky
1. vyplňuje se vždy nejdříve elektronická přihláška, odkazy na ně jsou níže (viz kulaté
fotografie jednotlivých škol), je k tomu potřeba občanka (pokud nemáte číslo své
občanky v hlavě :)) ) a někde i známky z vysvědčení ze SŠ
2. po vyplnění Vám na mail přijdou údaje o platbě a určité registrační (či jiné) údaje, pod
kterým se budete moci přihlásit ke své podané přihlášce (odkaz bývá uveden v tom
mailu)
3. po zaplacení bude Vaše přihláška „přijata“, na což budete upozorněni mailem, a
přijdou Vám také informace o dalších krocích, tj. například (záleží na škole):
 někde je potřeba přihlášku vytisknout, zajít si k praktickému lékaři, aby Vám
na přihlášce vyplnil část ohledně „zdravotní způsobilosti ke studiu“
 přihlášku s dokladem o zaplacení zaslat na určenou adresu (někde tam je
uvedená)
4. ověřená kopie maturitního vysvědčení (pokud budete letos maturovat) se přikládá
až k přijímacím zkouškám nebo k zápisu ke studiu (např. UK) – to vše Vám pak přijde
buď mailem, nebo bude uvedeno v papírové pozvánce k přijímacímu řízení (popř.
k zápisu o studiu), která Vám přijde poštou


pozor! je potřeba dokládat ověřenou kopii – tzn. nutno si s vysvědčením dojít
např. na poštu, úřad nebo kamkoliv, kde je CzechPoint (zde je seznam míst:
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/62), tam Vám za poplatek (cca 60,Kč za dvě strany) udělají ověřenou kopie

1. LF UK v Praze
vlastní, velmi přehledný systém podávání přihlášek, jen naklikáte a zadáte to, co požadují, a
další informace obdržíte v průběhu vyplňování a poté po zaplacení přihlášky

FZS UJEP v Ústí nad Labem a LF OU v Ostravě
obě školy mají stejný systém podávání přihlášek (stejná aplikace), jen naklikáte a zadáte to,
co požadují, a další informace obdržíte v průběhu vyplňování a poté po zaplacení přihlášky

FZS ZČU v Plzni
stejný systém jako UJEP nebo OU, informace mají navíc uvedené na webu:
http://fzs.zcu.cz/PICTURES_FZS/Prijimacky-2016/PR_2016_1.png

