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

V návaznosti na zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění (dále jen
„zákon“), vydává děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice tuto směrnici,
která se vztahuje na uchazeče o studium, který je cizincem a byla mu v České republice
poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí
rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ
hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES,
a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.
Článek 1
Přihláška ke studiu
(1) Přihlášku ke studiu lze podat na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole
v ČR“ (příloha 1).
(2) Přihlášku zašlete na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Studijní
oddělení, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice. Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu
pro akademický rok 2022/2023 je do 31. 7. 2022.
(3) Na přihlášce je nutno označit zvolený studijní program a jeho typ (bakalářský, navazující
magisterský), formu studia (prezenční, kombinovaná) a informace o absolvované
(studované) střední/vysoké škole, včetně dalších povinných údajů.
(4) Dle opatření rektora č. 5/2022 je uchazeč osvobozen od úhrady poplatků za úkony spojené
s přijímacím řízením a poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro
přijetí ke studiu podle článku 10a Statutu Univerzity Pardubice.
(5) Přílohou přihlášky do bakalářských studijních programů musí být Lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání nelékařského zdravotnického
pracovníka (potvrzení vydané poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost) a Čestné prohlášení uchazeče. Akceptovány
jsou pouze formuláře fakulty (příloha 2 a 3 této směrnice).
(6) Přihláška s formálními nedostatky bude vrácena k opravě a doplnění. Pokud uchazeč
ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil podmínky pro přijetí a přijímací řízení
bude zastaveno.
(7) Na základě zaevidované přihlášky budou uchazeči písemně nebo elektronickou formou
vyzváni k účasti na přijímací zkoušce formou ústního pohovoru.

Článek 2
Podmínky přijetí ke studiu
(1) V případě bakalářských studijních programů může být ke studiu přijat uchazeč, který úspěšně
ukončil úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou
nebo absolutoriem na střední nebo vyšší odborné škole.
(2) V případě navazujících magisterských studijních programů může být ke studiu přijat
uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium v požadované oblasti kvalifikace, které
bylo ukončeno státní závěrečnou zkouškou.
(3) Uchazeč předloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení /vysokoškolského diplomu
při zápisu do studia. V případě, že uchazeč nemá k dispozici maturitní vysvědčení /
vysokoškolský diplom, může být tento dokument nahrazen čestným prohlášením uchazeče
o dosaženém předchozím vzdělání.
(4) Podmínkou pro přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a souvisejících dokumentů
a úspěšné složení přijímací zkoušky.
(5) Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru zaměřeného na motivaci a předpoklady ke
studiu.
(6) Termín přijímací zkoušky bude 15. 8. 2022. Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči
zaslána písemně na kontaktní adresu v České republice nebo elektronickou formou. Místo
konání přijímací zkoušky: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií,
Průmyslová 95, 532 10 Pardubice. Místnost bude upřesněna na pozvánce.
(7) Pokud se uchazeč nedostaví k ústnímu pohovoru nebo nepředloží do stanoveného termínu
maturitní vysvědčení / vysokoškolský diplom nebo čestné prohlášení o dosaženém
předchozím vzdělání, nesplnil podmínky pro přijetí.
Článek 3
Způsob rozhodování o přijetí
(1) Uchazeči, kteří splnili stanovené podmínky, budou přijati ke studiu ve zvoleném studijním
programu.
(2) Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu
v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách.
(3) Způsob zveřejňování výsledků bude respektovat principy ochrany osobních údajů.
Článek 4
Způsob vedení dokumentace
(1) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Fakultě zdravotnických studií Univerzity
Pardubice.
(2) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí
o jeho přijetí ke studiu.

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 do studijních programů FZS byla
schválena v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e) o vysokých školách Akademickým
senátem Fakulty zdravotnických studií dne 25. 4. 2022.

Pardubice dne 25. 4. 2022

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

Příloha 1:
Příloha 2:
Příloha 3:

Přihláška ke studiu na VŠ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání
nelékařského zdravotnického pracovníka
Čestné prohlášení uchazeče o studium na Fakultě zdravotnických studií
Univerzity Pardubice

Příloha 1

Příloha 2

LÉKAŘSKÝ POSUDEK
o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání
nelékařského zdravotnického pracovníka
Určeno pro uchazeče o studium na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice1
Posuzovaná osoba
Studijní program:
☐ Všeobecné ošetřovatelství
☐ Zdravotnické záchranářství

☐ Radiologická asistence
☐ Zdravotně sociální péče

☐ Porodní asistence

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Poskytovatel zdravotnických služeb
Název zařízení:
Adresa:
Kontakt:
Potvrzuji, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání nelékařského
zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb.2 bez omezení, a že je
zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia ve výše označeném studijním
programu na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, a to včetně nároků
na provádění všech praktických výkonů v průběhu studia, tj. odborné praxe a praktické výuky
(např. vyšetření a ošetření klienta/ky, manipulace s klientem/kou, komunikace s klientem/kou
atd.).
Číslo posudku:
Datum vydání lékařského posudku3:

Jméno, příjmení, razítko a podpis lékaře
1 Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
2 Vyhláška č. 271/ 2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů a vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského
zdravotního pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného
odborného pracovníka).
3 Datum vydání lékařského posudku nesmí být k datu zápisu do studia starší 12 měsíců.

Příloha 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
uchazeče o studium na Fakultě zdravotnických studií
Univerzity Pardubice*

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:

prohlašuji,
že nemám žádná zdravotní a jiná omezení, která by znemožňovala či výrazně omezovala
provádění výkonů a činností v rámci odborné praxe a praktické výuky ve studijním programu, na
který podávám přihlášku ke studiu. Jedná se zejména o manipulaci se zdravotnickými
prostředky, včetně osobních ochranných pomůcek, manipulaci a komunikaci s klienty/kami
a další odborné úkony dle zaměření studijního programu.
Jsem si vědom/a, že v případě přijetí ke studiu na Fakultě zdravotnických studií Univerzity
Pardubice musím všechny povinné součásti studia absolvovat ve stanoveném rozsahu.

Podpis uchazeče

____________________________
* Povinná příloha k Přihlášce ke studiu na studijní programy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v souladu se směrnicí „Pravidla pro přijímací řízení
do 1. ročníku bakalářského studijního programu“.

