PŘÍPRAVNÝ KURZ - BIOLOGIE ČLOVĚKA
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZČU V PLZNI
PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022

 Přípravný kurz je určen pro uchazeče o bakalářské studium na Fakultě zdravotnických
studií ZČU v Plzni.
 Poplatek ve výši 3 500,-Kč uchazeč poukáže převodem nebo složenkou na:
- číslo účtu - 4811530257/0100
- variabilní symbol - 534004
- jako specifický symbol uvádějte Vaše mobilní číslo bez předvolby!
Registrace kurzů probíhá do 24. 2.2021.
 Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě řádně vyplněné elektronické přihlášky na
stránkách https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/index.html a
zasláním potvrzení (je možno print screen či naskenované) o zaplacení na emailovou
adresu:
koreisov@fzs.zcu.cz
Do předmětu zadá text: Přípravný kurz potvrzení nebo Studijní podklady potvrzení
(dle volby)
 V případě, že uchazeč nemá zájem účastnit se přípravného kurzu, má možnost zakoupit
pouze studijní podklady ke kurzu. V tomto případě zašle částku 500,-Kč na:
- číslo účtu - 4811530257/0100
- variabilní symbol - 534004
- jako specifický symbol uvádějte Vaše mobilní číslo bez předvolby!
- potvrzení o platbě zasílejte na e-mail koreisov@fzs.zcu.cz
 Garant kurzu - MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 Pořadatel kurzu - Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Husova 11, 301 00 Plzeň

 Kurz se bude konat formou měsíčního E-KURZU. Unikátní přístupové údaje obdrží každý
uchazeč na svůj kontaktní e-mail 4. března 2021.

 Pro registraci na kurz a zaslání studijních podkladů platí jednotný formulář na stránce
https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/index.html.

Kontaktní osoba:
Barbora Koreisová
koreisov@fzs.zcu.cz
tel.: 735 715 854

RÁMCOVÝ OBSAH PŘÍPRAVNÉHO KURZU
-

Buňka - stavba, dělení. Tkáně - epitelová, pojivová, svalová, nervová.
Kosterní soustava a spojení kostí.
Svalová soustava.
Přeměna látek a energie.
Trávicí ústrojí.
Dýchací soustava.
Tělní tekutiny.
Krev - složení, krevní elementy, funkce krve, krevní skupiny. Imunitní systém.
Srdečně cévní systém.
Vylučovací systém.
Pohlavní ústrojí muže a ženy.
Endokrinní žlázy (Žlázy s vnitřní sekrecí).
Nervový systém.
Zrakové ústrojí.
Sluchově-rovnovážné ústrojí.
Kožní ústrojí.
Cvičný test přípravného kurzu - 23. 4. – 25. 4. 2021

Absolvování kurzu neopravňuje účastníky pro přijetí k řádnému studiu na FZS.

