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UNIVERZITA PARDUBICE
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Směrnice č. 3/2016
Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do
bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní
obor Zdravotnický záchranář
Fakulta zdravotnických studií
dne vydání
skončení přijímacího řízení
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. děkan fakulty

Děkan Fakulty zdravotnických studií (FZS) 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“) a článkem 6 Statutu Univerzity Pardubice pro akademický rok 2017/2018 přijímací řízení do 1.
ročníku bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický
záchranář (forma studia prezenční).
Článek 1
Přihláška ke studiu
(1) Přihlášky ke studiu lze podávat na standardním formuláři (tiskopis SEVT) nebo elektronickou formou
(přihláška na adrese http://eprihlaska.upce.cz) na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických
studií, 532 10 Pardubice, fax: 466670550, e-mail: FZS@upce.cz.
(2) Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2017/2018 je do 28. 2. 2017.
(3) Na přihlášce je nutno označit typ studijního programu (bakalářský), oboru, formu studia (prezenční) a IZO
absolvované (studované) střední školy.
(4) K přihlášce je nutno přiložit kopii dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
(5) K přihlášce je nutno doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického
pracovníka (potvrzení vydané poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické
lékařství).
(6). Na základě povinnosti vyplývající ze směrnice č. 3/1981 Věst. MZ ČR, o péči o zdraví při provádění
tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti, ve znění pozdějších předpisů a za účelem minimalizace
rizika náhlé smrti a poškození zdraví v průběhu fyzických testů při přijímacích zkouškách a při praktické
výuce na FZS stanovil děkan následující opatření:
Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a případné studium na fakultě je odevzdání potvrzení
o zdravotní způsobilosti na formuláři FZS. Toto potvrzení musí vystavit tělovýchovný lékař s odborností 204.
Potvrzení musí být datováno v roce konání přijímací zkoušky, tedy v roce 2017. Potvrzení osobně předá
uchazeč v den konání zkoušky z fyzické zdatnosti zástupcům Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity
Pardubice. Seznam tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na http://www.cstl.cz/.
(7) Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a spolu s dokladem o zdravotní
způsobilosti poslat na studijní oddělení Fakulty zdravotnických studií.
(8) Přihláška bez přiloženého dokladu o zaplacení nebo s formálními nedostatky bude vrácena k opravě
a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil podmínky pro přijetí.
(9) Na základě zaevidované přihlášky budou uchazeči písemně pozváni k 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, rodné číslo pro papírovou přihlášku.
(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
Článek 3
Podmínky přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu
(1) Ke studiu může být 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) K přijímací zkoušce předloží uchazeč úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo potvrzení
střední školy o konání maturitní zkoušky.
(3) Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí
(písemný test z biologie člověka, zkouška z fyzické zdatnosti).
(4) Termín písemné přijímací zkoušky je 31. 5. 2017. Místo konání přijímací zkoušky: Univerzita
Pardubice, Studentská 519, 532 10 Pardubice. Místnost bude upřesněna na pozvánce. Zkoušky
z fyzické zdatnosti se budou konat v měsíci červnu 2017. Místo a datum bude upřesněno na
pozvánce. Ke zkoušce z fyzické zdatnosti budou uchazeči vyzváni doporučeným dopisem.
(5) Uchazeči, kteří na podkladě písemného testu z biologie získají u přijímacích zkoušek 10 bodů a více
budou pozvání ke zkoušce z fyzické zdatnosti.
Zkouška z fyzické zdatnosti zahrnuje:

běh v terénu 1 500m, časové limity viz příloha č. 2 (0-5 bodů);

plavání 100m, časové limity viz příloha č. 2, plavecký způsob lze během tratě měnit (0-5
bodů);

šplh na 4m laně, bez časového limitu, s přírazem nebo bez přírazu (uchazeč musí splnit).
Bodování výsledků zkoušky z fyzické zdatnosti je uvedeno v příloze 2.
(6) Náhradní termín písemné přijímací zkoušky a testu fyzické zdatnosti nebude vyhlášen. Pokud se
uchazeč nedostaví k vykonání přijímací zkoušky, nebo nepředloží do stanoveného termínu maturitní
vysvědčení, nesplnil podmínky pro přijetí.
(7) Pokud počet uchazečů nepřesáhne hodnotu 50, přijímací zkoušky se konat nebudou a všichni uchazeči
po předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení budou přijati.
Článek 4
Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky
(1) Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem – biologie člověka 0-70 bodů, fyzická zdatnost 0-10
bodů.
(2) Výsledkem přijímací zkoušky bude součet bodových zisků (max. 80 bodů).
(3) Uchazeč, který z písemné zkoušky z biologie získal méně než 10 bodů nebo nesplnil zkoušku fyzické
zdatnosti, při přijímací zkoušce nevyhověl.
Článek 5
Způsob rozhodování o přijetí
(1) Z uchazečů, kteří vyhověli, bude sestaveno podle celkového bodového zisku pořadí.
(2) Přijato bude nejvíce 45 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí.
(3) Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu v souladu
s ustanovením § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách.
(4) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce Fakulty zdravotnických studií Univerzity
Pardubice a na veřejně přístupném www serveru Univerzity Pardubice. Při zveřejňování výsledků budou
respektovány principy ochrany osobních údajů.
Článek 6
Způsob vedení dokumentace
(1) Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
(2) Každému účastníku přijímacího řízení bude dokumentace na požádání přístupna až po oznámení
rozhodnutí.
Pravidla pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního
oboru Zdravotnický záchranář byla schválena v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e) zákona o
vysokých školách Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií dne 24. 10. 2016.
Pardubice dne 24. 10. 2016

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií
Přílohy:
Příloha 1 Potvrzení tělovýchovného – sportovního lékaře
Příloha 2 Bodování výsledků přijímací zkoušky z fyzické zdatnosti

Příloha 1

POTVRZENÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE
(s licencí České společnosti tělovýchovného lékařství)

Jméno uchazeče/studenta:

.................................................................................................

Rodné číslo uchazeče/studenta:

...................................................................................................

Na základě vyšetření, včetně zátěžového testu, potvrzuji, že výše jmenovaný
je zdravotně způsobilý* - není zdravotně způsobilý*
absolvovat přijímací talentovou zkoušku nebo praktickou sportovní výuku na Fakultě
zdravotnických studií Univerzity Pardubice, včetně rychlostních, vytrvalostních, silových a
obratnostních výkonů s maximálním úsilím bez zvýšeného rizika poškození zdraví.
Případná další vyjádření lékaře:

............................................................
Místo, datum

........................................................
Podpis a razítko lékaře

*nehodící se škrtněte

Uchazeč potvrzení předá v den konání zkoušky z fyzické zdatnosti zástupcům Katedry tělovýchovy
a sportu Univerzity Pardubice

Příloha 2
Bodování výsledků přijímací zkoušky z fyzické zdatnosti
bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář





Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí na pětibodovou stupnici.
Uchazeč musí získat v každé testové baterii minimálně 1 bod. Pokud v jedné z položek získá 0 bodů
- nesplnil zkoušku z fyzické zdatnosti.
U testové baterie šplh na laně je uchazeč hodnocen vyšplhal-nevyšplhal. V případě, že nevyšplhal nesplnil zkoušku z fyzické zdatnosti.
Souhrnný výsledek je prostým součtem bodů z jednotlivých disciplín. Maximální počet bodů je 10.

Šplh na laně – 4 m (bez přírazu nebo s přírazem)
Vyšplhal(a) – splnil(a)
Nevyšplhal(a) – nesplnil(a)
Plavání 100m volný způsob – muži
5bodů 1:44,9 a lépe
4b.
1:45,0 - 1:49,9
3b.
1:50,0 - 1:59,9
2b.
2:00,0 - 2:14,9
1b.
2:15,0 - 2:29,9
0b.
2:30,0 a hůře
Plavání 100m volný způsob - ženy
5bodů 1:59,9 a lépe
4b.
2:00,0 - 2:04,9
3b.
2:05,0 - 2:14,9
2b.
2:15,0 - 2:29,9
1b.
2:30,0 - 2:44,9
0b.
2:45,0 a hůře
Běh na 1500m – muži
5bodů 5:29 a lépe
4b.
5:30 - 5:44
3b.
5:45 - 5:59
2b.
6:00 - 6:29
1b.
6:30 – 6:59
0b.
7:00 a hůře
Běh na 1500m – ženy
5bodů 6:29 a lépe
4b.
6:30 – 6:44
3b.
6:45 - 6:59
2b.
7:00 - 7:29
1b.
7:30 – 7:59
0b.
8:00 a hůře

V Pardubicích dne 21. 9. 2016

Vypracoval: Mgr. Petr Mlateček, KTS UPa

