
UNIVERZITA PARDUBICE 
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2021 

Věc: Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského 
studijního programu Zdravotnické záchranářství 

Působnost pro: Fakulta zdravotnických studií 

Účinnost ode: 
Účinnost do: 

dne vydání 
skončení přijímacího řízení 

Vypracovala: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., proděkanka pro studium a vzdělávací činnost 

Schválila: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. děkanka fakulty 

 
Děkanka Fakulty zdravotnických studií vyhlašuje a upravuje v souladu s § 49 a § 95 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon  
o vysokých školách“) a článkem 6 a 9 odst. 1, písm. c) Statutu Univerzity Pardubice a dle Rozhodnutí  
o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci pro akademický rok 
2021/2022 přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství 
(forma studia prezenční). 
 

 
Článek 1 

 
Směrnice č. 4/2021 – Úprava pravidel přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského 
studijního programu Zdravotnické záchranářství se mění a upravuje takto: 

 
 
V čl. 3 odstavec 5 se vypouští: 
„plavání 100 m, časové limity viz příloha č. 1, plavecký způsob lze během tratě měnit (0-20 bodů)“ 
 
V čl. 3 odstavec 5 zní: 
Uchazeči, kteří na podkladě písemného testu z biologie získají u přijímacích zkoušek 20 bodů a více budou 
pozváni ke zkoušce z fyzické zdatnosti. 
Zkouška z fyzické zdatnosti zahrnuje: 

běh v terénu 1 000 m, časové limity viz příloha č. 1 (0-10 bodů); 
 
V čl. 4 odstavec 1 zní: 
„Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem – elektronický test z biologie člověka 0-70 bodů, test z 
fyzické zdatnosti 0-10 bodů.“ 
 
V čl. 4 odstavec 2 zní: 
„Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů).“ 
 
 

Článek 2 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2021 nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Fakulty 
zdravotnických studií v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách dne 27. 4. 
2021. 
 
 
Pardubice dne 27. 4. 2021 
 
 

 
 
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. 
děkanka Fakulty zdravotnických studií 



Příloha 1  
 

 
Bodování výsledků přijímací zkoušky z fyzické zdatnosti 

studijní program Zdravotnické záchranářství 
 
 
Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí na bodovou stupnici. Souhrnný výsledek je 
prostým součtem bodů, maximální počet bodů je 10. 
 
  
Běh 1000 m – muži 
10 b. -3:19,9  
8 b. 3:20,0-3:34,9 
6 b. 3:35,0-3:49,9 
4 b. 3:50,0-4:04,9 
2 b. 4:05,0-4:19,9 
0 b. 4:20,0- 
 
Běh 1000 m – ženy 
10 b. -3:59,9  
8 b. 4:00,0-4:14,9 
6 b. 4:15,0-4:29,9 
4 b. 4:30,0-4:44,9 
2 b. 4:45,0-4:59,9 
0 b. 5:00,0- 
 
 
 
V Pardubicích dne 27. 4. 2021   Vypracoval: Mgr. Petr Mlateček, KTS UPa 
 


