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Č. j.: fzsse/0004/20 

PID: 433549 

 

 

Z Á P I S 

Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, 
Hlasování korespondenční formou (per rollam)  

 
 

 

Schválení Směrnic č. 2-6/2020 – Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů realizovaných 

fakultou. 

 

Členové Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice byli požádáni 

předsedou AS FZS dne 5. května 2020 o hlasování korespondenční formou o schválení níže 

směrnic, ke kterým měli senátoři možnost vyjádřit svoje připomínky.  

Hlasování proběhlo per rollam. 

 

Členům Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, byly zaslány 

níže uvedené směrnice č. 2-6/2020 k projednání a následnému schválení.  

 

Proděkanka Mgr. Moravcová, Ph.D. k přiloženým směrnicím č. 2-6/2020, které upravují přijímací 

řízení pro akademický rok 2020/2021 na základě opatření v souvislosti se současným stavem podala 

krátké vysvětlení. Změny směrnic byly provedeny na základě 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. Tento zákon umožňuje upravit podmínky přijímacího řízení tak, 

aby bylo možné s existujícími opatřeními přijímací řízení pro uchazeče vůbec realizovat.  

Předložené směrnice se týkají těch studijních programů, u kterých vzhledem k počtu přihlášených 

uchazečů nebude probíhat testování a uchazeči budou podmínečně přijati (ZSP, RA, OI, PP, PPG). 

Všichni uchazeči bez testování také budou podmínečně přijati ve studijním programu Všeobecné 

ošetřovatelství v kombinované formě. Tato směrnice ale bude zaslána k vašemu posouzení až ve 

druhé vlně se zbývajícím studijními programy, protože u těchto studijních programů (VOp, PA, ZZ) 

čekáme na oficiální termín otevření vysokých škol a na vyhlášení přijímacích testů nejpozději 15 

dnů před konáním testů (dle zákona č. 188/2020). 

 

Předkládané směrnice: 

 Schválení směrnice č. 2/2020 - Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor 

Radiologický asistent  

 Schválení směrnice č. 3/2020 - Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče  

 Schválení směrnice č. 4/2020 - Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, 

studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví  

 Schválení směrnice č. 5/2020 - Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, 

studijní obor Perioperační péče  
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 Schválení směrnice č. 6/2020 - Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 

2020/2021 do navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor 

Ošetřovatelské péče v interních oborech 

 

Usnesení: Senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice projednal a schvaluje 

směrnice č. 2-6/2020 - Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů realizovaných fakultou 

v předloženém znění (příloha zápisu).   

Hlasování: 9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. 

 

 

 

Závěr:  

Směrnice č. 2-6/2020 – Úprava pravidel pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů byly členy AS FZS UPa dne 

7. května 2020 v předloženém znění schváleny.  Hlasování proběhlo per rollam. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa v. r. 

předseda  

Akademického senátu FZS 

 

Zapsala: Monika Vodová 

V Pardubicích dne 7. května. 2020 

 

 


