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Čl. I Úvodní ustanovení 
1. Toto opatření upravuje bližší podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče na 

Univerzitě Karlově, 1. lékařské fakultě (dále jen "1. LF") v souladu s předpisy o celoživotním 
vzdělávání. 

2. Kurz je zájmově orientovaným programem celoživotním vzděláváním podle čl. 3 odst. 1 písm. 
b) Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. 

 
 

Čl. II   Základní ustanovení 
1. Kurz se uskutečňuje za úplatu (viz čl. V). 
2. Uchazeč se stane účastníkem kurzu pouze na základě podané a zaplacené přihlášky.  
3. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému-SIS. 

Uchazeč musí současně s podáním přihlášky zaplatit úplatu za kurz. Výše úplaty je 
stanovena v čl. V odst. 1.  

4. Účastník kurzu není studentem podle zákona o vysokých školách. 
5. Za uskutečňování kurzu, jeho kvalitu a další záležitosti spojené s kurzem a jeho 

účastníky odpovídá děkanovi koordinátor jmenovaný děkanem fakulty. 
 
 

Čl. III    Náplň kurzu 
1. Kurz probíhá výhradně distanční formou od října do dubna daného akademického roku jako 

přednášky (komentované prezentace) z fyziky, chemie, biologie a tělovědy. Témata 
jednotlivých přednášek jsou uvedeny pod názvem Sylaby na webu fakulty – sekce Uchazeči, 
záložka Přípravné kurzy.   

2. Po přednášce může uchazeč absolvovat interaktivní chat k dané přednášce s přednášejícím 
(konzultace), které probíhají dle rozvrhu uvedeného na webu fakulty – sekce Uchazeči, 
záložka Přípravné kurzy. 

3. Přednášky (komentované prezentace) jsou účastníkům kurzu k dispozici po celou dobu trvání 
kurzu. Interaktivní chaty s přednášejícím (konzultace) jsou možné pouze v termínech dle 
rozvrhu.  

 



Čl. IV Přijímání uchazečů 
1. Kurz je určen uchazečům se zájmem o studium na lékařských a farmaceutických 

fakultách, případně i fakultách s přírodovědným zaměřením. 

2. Do kurzu je možné se přihlásit od 1. září daného akademického roku. V případě, že se 
uchazeč přihlásí do kurzu až po jeho zahájení, tak nemá nárok na snížení úplaty za kurz 
ani na náhradu již proběhlých interaktivních konzultací s přednášejícím.  

 
 

Čl. V    Úplata 
1. Výše úplaty za kurz je 7 000,-Kč.  
2. Vyskytnou-li se na straně přihlášeného účastníka kurzu překážky, pro něž se    nemůže 

kurzu účastnit a podá-li písemnou žádost na vrácení úplaty na studijní oddělení 1. LF, 
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 před zahájením kurzu, tj. před uskutečněním první 
informační hodiny, bude mu úplata po odečtení poplatku za administrativní úkony ve 
výši 500,- Kč vrácena. Žádost na vrácení úplaty musí obsahovat jméno, příjmení a podpis 
účastníka kurzu, číslo přihlášky do kurzu a bankovní spojení, na které má být částka 
poukázána (účet, kód banky, případně variabilní symbol, je-li bankou vyžadován).  

3. Po zahájení kurzu nemá účastník na vrácení úplaty nárok.  

 
 

 Čl. VI    Osvědčení o absolvování programu 

1. Účastníkovi kurzu, který absolvoval všechny přednášky (komentované prezentace) může 
vydat 1. LF Osvědčení o absolvování programu v rámci celoživotního vzdělávání na 
základě podané žádosti. Informace k podání žádosti absolventem kurzu jsou před koncem 
kurzu upřesněny na webu fakulty v sekci Uchazeči, záložka Přípravné kurzy.  

2. Za absolvování kurzu nezískávají uchazeči kredity. Absolvování kurzu není u přijímacího 
řízení na 1.LF bonifikováno. Absolventi kurzu musí splnit podmínky řádného přijímacího 
řízení. 

 
 

Čl. VII  Závěrečná ustanovení 

1. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 8/2015, kterým se stanoví podmínky účasti 
v Přípravném kurzu pro uchazeče ze dne 24.7.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
18.8.2020.  

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty. 

 

V Praze dne 30.8.2021 

     
 prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.  
    děkan 
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