Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
koronavirová epidemie a s ní související hygienicko-epidemiologické podmínky významně
ovlivňují chod celé společnosti a pochopitelně i naší fakulty. Současná epidemiologická situace
a mimořádná opatření vydaná v této souvislosti neumožňují Lékařské fakultě v Hradci Králové
konat ověřovaní splnění podmínek přijetí ke studiu za původně vyhlášených podmínek.
Na přijímací zkoušky ke studiu na naší fakultě je v letošním roce přihlášeno téměř 2 000
uchazečů. Zajištění standardního, kontaktního přijímacího řízení formou písemných testů,
které bylo pro akademický rok 2020/2021 stanoveno na 15. 6. 2020, je za současné situace
nemožné. Těší nás velký zájem o studium na naší fakultě, ale naše prostorové a personální
možnosti jsou natolik omezené, že ani při optimistické vyhlídce případného dalšího rozvolnění
nejsme schopni dodržet nařízená hygienická opatření, nezvyšovat epidemiologická rizika a
zároveň zajistit rovné podmínky pro tak velký počet uchazečů. K přijímacím zkouškám by se
také nemohla osobně dostavit řada uchazečů, kteří budou v daném termínu skládat maturitní
zkoušku a vzhledem k omezení pohybu osob ani uchazeči ze zahraničí.
Pečlivě jsme proto zvažovali všechny možnosti, tedy zachování původních nebo stanovení
nových podmínek přijetí ke studiu. S ohledem na výše uvedené jsme využili svého práva
daného zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech a rozhodování na vysokých školách
v roce 2020 a stanovili podmínky přijímacího řízení po zralé úvaze nově. Uchazeči tak budou
přijímáni ke studiu na základě studijních výsledků během středoškolského studia. Stanovení
kritérií nebylo jednoduché, po dlouhém rozvažování jsme zvolili variantu přijetí na základě
aritmetického průměru všech známek, bez známky za chování, a bonifikace za aritmetický
průměr z profilových předmětů, která částečně eliminuje případné zlepšení průměru z
předmětů a seminářů neprofilových, nevýznamných.
Milé uchazečky a milí uchazeči, naší povinností je zajistit pro Vás studium na naší fakultě i
v příštím akademickém roce. Věříme, že i přes všechny komplikace v současné složité a
nepředvídatelné době se v následujícím roce budeme na naší fakultě v hojném počtu
potkávat.
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