
 
 

Pozvánka pro uchazeče přijaté do 1. ročníku 2021/2022 
 

Řádný zápis do studia  
 

(kombinovaná forma) 
 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči, 
 
dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do prvního ročníku studia, který se bude konat 2. 7. 2021 v čase podle 
harmonogramu příslušného studijního programu. Zápis bude probíhat na Fakultě zdravotnických studií 
Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice. Mapa: http://www.upce.cz/kde.html.  
 
Povinností každého přijatého uchazeče je dostavit se k zápisu osobně nebo určit zástupce, který se musí 
prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Pokud se uchazeč hlásil do více studijních programů a byl přijat, 
může se zapsat pouze do jednoho studijního programu. 
 
K zápisu se povinně dostaví i uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí, ale maturitní vysvědčení / diplom 
ještě nemají. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / diplomu uchazeč odevzdá na studijní oddělení 
ihned po složení maturitní zkoušky / SZZ bez zbytečného odkladu v září, nejpozději do 1. 10. 2021.  
 

Harmonogram zápisů 
 

 Bc. studijní program: Všeobecné ošetřovatelství  

Čas Program Zaměstnanec UPce Místo 

08:00 – 08:30 Prezence  Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová vestibul  

08:30 – 08:35 Přivítání vedení FZS 

ZE1 
 

08:35 – 09:30 
NetID, IS Stag, rozvrhy, informace  

ke školení BOZP 
Ing. Monika Kofferová, Pavel Budiš 

09:30 – 09:45 Jazykové centrum UPce Mgr. Zuzana Bezdíčková 

09:45 – 10:00 Studentské karty, potvrzení o studiu Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová 
       Časy jednotlivých bloků jsou pouze orientační. 

 
 NMgr. studijní program: Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelská péče v interních oborech  

Čas Program Zaměstnanec UPce Místo 

10:30 – 11.00 Prezence  Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová vestibul  

11:00 – 11:05 Přivítání vedení FZS  

11:05 – 12:00 
NetID, IS Stag, rozvrhy, informace  

ke školení BOZP 
Ing. Monika Kofferová, Pavel Budiš 

ZE1 
12.00 – 12.15 Jazykové centrum UPce Mgr. Zuzana Bezdíčková 

12.15 – 12.30 Studentské karty, potvrzení o studiu Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová 
      Časy jednotlivých bloků jsou pouze orientační. 

 
 NMgr. studijní program: Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče  

Čas Program Zaměstnanec UPce Místo 

13:00 – 13.30 Prezence  Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová vestibul  

13:30 – 13:35 Přivítání vedení FZS  

13.35 – 14:30 
NetID, IS Stag, rozvrhy, informace  

ke školení BOZP 
Ing. Monika Kofferová, Pavel Budiš 

ZE1 
 14:30 – 14:45 Jazykové centrum UPce Mgr. Zuzana Bezdíčková 

14:45 – 15:00 Studentské karty, potvrzení o studiu Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová 
      Časy jednotlivých bloků jsou pouze orientační. 

 
 NMgr. studijní program: Specializace v ošetřovatelství – Perioperační péče  

Čas Program Zaměstnanec UPce Místo 

15:30 – 16:00 Prezence  Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová vestibul  

16:00 – 16:05 Přivítání vedení FZS  

16.05 – 17:00 
NetID, IS Stag, rozvrhy, informace  

ke školení BOZP 
Ing. Monika Kofferová, Pavel Budiš 

ZE1 
 17:00 – 17:15 Jazykové centrum UPce Mgr. Zuzana Bezdíčková 

17:15 – 17:30 Studentské karty, potvrzení o studiu Ing. Denisa Hessová, Bc. Michaela Matyášová 
      Časy jednotlivých bloků jsou pouze orientační. 

http://www.upce.cz/kde.html


 
 

 
K zápisu si s sebou přineste: 
 
 občanský průkaz 
 potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu / RT-PCR testu nebo certifikát o očkování 

nebo doklad o prodělané nemoci Covid-19 (platné lhůty viz informace o mimořádném opatření) 
 1 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm, na rubu čitelně podepsané   
 psací potřeby 
 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / VŠ diplomu (pokud jste ji již nedodal/a) 
 40,- Kč na zakoupení studijního plánu 
 

Mimořádná opatření 

 
Uchazeči o studium bude umožněna osobní účast na zápisech do studia, pouze pokud 

 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního 

testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním zápisů do studia, 
nebo  

c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného 
mimořádného opatření, od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu neuplynulo více 
než 180 dní a toto náležitým způsobem doloží, nebo  

d) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 
druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 
9 měsíců a toto náležitým způsobem doloží. 

 
V důsledku mimořádných epidemiologických opatření prosíme všechny účastníky zápisů do studia, aby 
dodržovali aktuální předepsaná nařízení vlády České republiky, zejména pak předpisu dodržení rozestupů 
mezi osobami a zakrytí úst a nosu respirátorem nebo obdobným prostředkem, který naplňuje minimálně 
všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC (např. respirátor třídy FFP2/KN95).  

 

Zápis předmětů 

 
Zápis předmětů (sestavení rozvrhu) na zimní semestr bude probíhat v období 26. 8 - 30. 8.2021. Pokyny 
k zápisu předmětů do IS STAG zašle studijní oddělení. Výuka v zimním semestru akademického roku 
2021/2022 začíná 13. 9. 2021.  
 

Ubytování 

 
Studentům budoucích 1. ročníků FZS jsou vyhrazena lůžka v ubytovacím zařízení SZŠ v areálu SZŠ a FZS, 
Pardubice - Průmyslová ulice = žádosti o ubytování podávají přímo provozovateli ubytovacího zařízení SZŠ 
(bližší informace na http://www.szs-pardubice.cz/ ). Studenti mohou rovněž požádat o ubytování v areálu 
Univerzity Pardubice na Stavařově (bližší informace na https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-
menza/koleje.html. 
 

Potvrzení o studiu 

 
Potvrzení o studiu na vysoké škole Vám bude vystaveno při zápisu na požádání pracovnicí studijního 
oddělení s platností od 1. 9. 2021 (zahájení akademického roku). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt studijní oddělení FZS: Telefon: 466 037 726, Email: michaela.matyasova@upce.cz, denisa.hessova@upce.cz                             
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