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Děkanka Fakulty zdravotnických studií vyhlašuje v souladu s § 49 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o vysokých 
školách“), článkem 6 Statutu Univerzity Pardubice a zákona č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších 
zákonů, pro akademický rok 2020/2021 úpravu pravidel přijímacího řízení do 1. ročníku navazujícího 
magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru Perioperační péče, 
forma studia kombinovaná. 
 
 

Článek 1 
 

Směrnice č. 5/2020 - Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021  
do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví studijního oboru 
Perioperační péče se mění a doplňuje takto: 
 
V čl. 3 odst. 6 se vypouští věta: 
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vyhlášen.  
 
 
V čl. 3 odst. 6 zní: 
„Pokud se uchazeč nedostaví k vykonání přijímací zkoušky, nebo nepředloží do termínu řádného zápisu 
maturitní vysvědčení, nesplnil podmínky pro přijetí.“ 
 

 
V čl. 4 odst. 2 zní: 
„Pokud celkový počet uchazečů nebude vyšší než 65, přijímací zkoušky se konat nebudou a všichni 
uchazeči budou podmínečně přijati. Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží úředně ověřenou 
kopii bakalářského vysokoškolského diplomu do 45 dnů po zahájení akademického roku 2020/2021, 
pozbude po uplynutí této lhůty přijetí a zápis do studia platnosti a účinnosti“. 
 
 

Článek 2 
 
Úprava pravidel pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Specializace  
ve zdravotnictví, studijního oboru Perioperační péče byla schválena v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 
písm. e) zákona o vysokých školách, Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií dne  
7. 5. 2020. 
 
 
 
Pardubice dne 11. 5. 2020 

 
 
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. 

        děkanka Fakulty zdravotnických studií 


