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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 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 navazujícího magisterského studijního programu Specializace  
v ošetřovatelství - Perioperační péče (kombinovaná forma studia).  
 
 

Článek 1 
Přihláška ke studiu 

 
(1) Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou (přihláška na adrese http://eprihlaska.upce.cz).  
(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2021/2022 je do 31. 3. 2021. 
(3) Na přihlášce je nutno označit zvolený studijní program a jeho typ (navazující magisterský), formu 

studia (kombinovaná) a zároveň studijní program a obor absolvované (studované) vysoké školy. 
(4) K přihlášce je nutno přiložit naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené  

s přijímacím řízením. V případě platby kartou tento doklad není nutný. 
(5) Přihláška bez zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nebude zařazena do 

seznamu uchazečů o studium, 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. 

(6) Na základě zaevidované přihlášky budou uchazeči písemně nebo elektronickou formou vyzváni  
k účasti na přijímací zkoušce. 

 
Článek 2 

Poplatek za přijímací řízení 
 

(1) Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. 
(2) Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 

název a sídlo peněžního ústavu: 
KB Pardubice č.ú.:  37030561/0100 
variabilní symbol: 7920 
konstantní symbol: 379 
specifický symbol:  oborové číslo pro e-přihlášku (číslo je vygenerováno systémem). 

(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 
 
 

Článek 3 
Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu 

 
(1) Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil studium v bakalářském studijním programu 

B5341 Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství. 
(2) Uchazeč předloží úředně ověřenou kopii bakalářského vysokoškolského diplomu při přijímací 

zkoušce nebo při zápisu do studia, nejpozději však do 45 dnů po zahájení akademického roku 
2021/2022.  

(3) Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky. 
(4) Termín přijímací zkoušky je 19. 5. 2021. Místo konání přijímací zkoušky: Univerzita Pardubice, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice. Místnost bude 
upřesněna na pozvánce. 

http://eprihlaska.upce.cz/


(5) Přijímací zkouška je písemná a má podobu elektronického testu z ošetřovatelství, psychologie  
a chirurgie. 

(6) Pokud se uchazeč nedostaví k vykonání přijímací zkoušky nebo nepředloží do stanoveného termínu 
vysokoškolský diplom, nesplnil podmínky pro přijetí. 

(7) Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů v souladu s § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje směrnice Univerzity Pardubice č. 3/2017 a směrnice děkana FZS  
č. 14/2017. 

 
 

Článek 4 
Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky 

 
(1) Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem 0 – 80 bodů (ošetřovatelství – 0-20 bodů, 

psychologie – 0-20 bodů, chirurgie – 0-40 bodů). 
(2) Pokud celkový počet uchazečů nebude vyšší než 70, přijímací zkoušky se konat nebudou a všichni 

uchazeči budou podmínečně přijati. Pokud podmínečně zapsaný student nepředloží úředně 
ověřenou kopii bakalářského vysokoškolského diplomu nejpozději do 45 dnů po zahájení 
akademického roku 2021/2022, pozbude po uplynutí této lhůty přijetí a zápis do studia platnosti  
a účinnosti. 

 
Článek 5 

Způsob rozhodování o přijetí 
 

(1) Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno pořadí podle celkového bodového zisku. 
(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 6 
Další kolo přijímacího řízení 

 
(1) V případě, že se ve studijním programu nenaplní v průběhu přijímacího řízení předpokládaný počet 

studentů, může děkanka fakulty vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Podmínky přijetí ke studiu  
a pořadí přijatých uchazečů se budou řídit článkem 4 a 5 této směrnice. 

(2) Při vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou dodatečně informace zveřejněny na www 
stránkách fakulty https://www.fzs.upce.cz. 

 
 

Článek 7 
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. 
 
Úprava pravidel pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Specializace 
v ošetřovatelství - Perioperační péče (kombinovaná forma) byla schválena v souladu s ustanovením § 27 
odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách, Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií dne 
14. 4. 2021. 
 
 
 
Pardubice dne 15. 4. 2021 

 
 
 

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

https://www.fzs.upce.cz/

