
 

 

Informace pro uchazeče přijaté do 1. ročníku studia v akademickém roce 2017/2018 

Bc. studium/NMgr. studium 

 

Dodatečný zápis 
 

 

K dodatečnému zápisu se dostavte dne 15. 9. 2016 v 13.00 hodin, učebna dle rozpisu v níže 

uvedené tabulce. Pokud se uchazeč hlásil do více oborů a byl přijat, může se zapsat pouze  

do jednoho studijního oboru!  

 

Studijní obor Studijní referentka Učebna 

Porodní asistentka (Bc.) Ing. Denisa Hessová ZE1 

Zdravotnický záchranář (Bc.) Ing. Denisa Hessová ZE1 

Všeobecná sestra – prezenční forma (Bc.) Mgr. Zora Nováková ZA6 

Všeobecná sestra – kombinovaná forma (Bc.) Mgr. Zora Nováková ZA6 

Zdravotně-sociální pracovník (Bc.) Mgr. Zora Nováková ZA6 

Radiologický asistent (Bc.) Mgr. Zora Nováková ZA6 

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech 

(NMgr.) 

Ing. Denisa Hessová ZE1 

Ošetřovatelská péče v interních oborech (NMgr.) Ing. Denisa Hessová ZE1 

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví 

(NMgr.) 

Ing. Denisa Hessová ZE1 

Perioperační péče (NMgr.) Ing. Denisa Hessová ZE1 

 

Všechny zápisy budou probíhat v budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 

Průmyslová 395, 530 03 Pardubice - Černá za Bory.  Mapa viz odkaz: http://www.upce.cz/kde.html    

(Upozorňujeme, že přijímací zkoušky pro Bc. studium probíhaly v univerzitním kampusu - fakulta 

sídlí v jiném místě!!!) 

 

Povinností každého přijatého uchazeče je dostavit se k zápisu osobně nebo určit zástupce, který se 

musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. 

 

K zápisu si s sebou přineste: 

 občanský průkaz 

 2 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm, na rubu čitelně podepsané   

 psací potřeby 

 ověřenou kopii maturitního vysvědčení u Bc. studia a ověřenou kopii diplomu u NMgr. studia 

(pokud jste dosud nedodal/a) 

 20,- Kč na zakoupení studijního plánu 

 

Upozorňujeme, že doba trvání zápisu je cca 2 hodiny!! 

 

Výuka 
 

 Zimní semestr akademického roku 2017/2018 začíná 18. 9. 2016 (podle aktuálního rozvrhu). 

 

Ubytování 
 

Studentům budoucích 1. ročníků FZS jsou vyhrazena lůžka v ubytovacím zařízení SZŠ v areálu 

SZŠ a FZS, Pardubice - Průmyslová ulice = žádosti o ubytování podávají přímo provozovateli 

ubytovacího zařízení SZŠ (bližší informace na http://www.szs-pardubice.cz/). 

http://www.upce.cz/kde.html
http://www.szs-pardubice.cz/


 

 

 

Potvrzení o studiu 
 

Potvrzení o studiu na vysoké škole Vám bude vystaveno při zápisu na požádání pracovnicí 

studijního oddělení.                                                       

               

Termín zápisu předmětů (rozvrh) 

Individuální zápis předmětů na zimní semestr pro studenty zapsané na dodatečném zápisu na akademický 

rok 2017/2018 bude spuštěn:  

III. termín 15. 9. od 8.00 hodin - 18. 9. 2017 do 23.59 hodin 

Zápisem předmětů se stává studijní plán pro studenta závazným ve smyslu jeho plnění. Student si může 

osobní studijní plán upravit, nejpozději však do konce druhého týdne příslušného výukového období, tj. 

do 29. 9. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
Kontakt studijní oddělení FZS: 

Telefon: 466 037 726   
Email: zora.novakova@upce.cz, denisa.hessova@upce.cz  

mailto:zora.novakova@upce.cz

