Informace pro přijaté uchazeče!!! Důležité, čtěte!!!!
Vážená uchazečko, Vážený uchazeči,
velice nás těší Váš zájem o naší vyšší odbornou školu. Níže se dočtete, co je potřeba
učinit, abyste mohl/a nastoupit ke studiu.
1. Pokud přetrvává Váš zájem o vzdělávání v uvedeném oboru, je potřeba zúčastnit se
schůzky 1. ročníků dne 1. září 2017 v budově Palachova 35, učebna P14.
Diplomovaný zdravotnický záchranář 9:00 hod.
Diplomovaný farmaceutický asistent 10:30 hod.
Diplomovaný zubní technik
12:00 hod.
Na schůzku si přineste:
 Občanský průkaz, popř. pas či jiný doklad totožnosti
 100 Kč (na výkaz o studiu + materiály)
 290,- Kč na zřízení ISIC karty (slouží pro vstup do školy)
 Žádost o průkaz ISIC, ke stažení na
https://www.szsvzs.cz/file.php?nid=12268&oid=5556427
 Psací potřeby
 Pasovou fotografii (z druhé strany čitelně podepsanou) 

2. Školné - přijatý uchazeč musí uhradit dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. první splátku
školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Školné lze uhradit
osobně v pokladně školy (budova Palachova 35, Ústí nad Labem), nebo zaslat na účet:
č. účtu: 34437411/0100
VS: 092017
SS: datum narození (DDMMRRRR)
zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, obor
částka: =1.500,- Kč
3. Zřízení ISIC karty – karta slouží pro vstup do budov školy. Kartu ISIC vyřídíte
v den schůzek ve 2. patře, budova Palachova 35, v pokladně školy. Sebou je nutné
přinést
vytištěnou
a
řádně
vyplněnou
žádost
o
průkaz
https://www.szsvzs.cz/file.php?nid=12268&oid=5556427, pasovou fotografii z druhé
strany čitelně podepsanou a 290,- Kč (platba za zřízení karty), více o kartách ISIC na
http://www.isic.cz/
4. Nástup ke studiu – 4. září 2017 (pondělí) v 10:00 hod. – denní forma
 Diplomovaný zdravotnický záchranář -Moskevská 52
 Diplomovaný farmaceutický asistent – Palachova 35
 Diplomovaný zubní technik – Palachova 35
5. Ubytování – ubytování poskytujeme prostřednictvím našeho Domova mládeže, Kpt.
Jaroše 622, Ústí nad Labem – Bukov. V případě zájmu odešlete obratem vytištěnou a
řádně vyplněnou přihlášku na adresu: Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622, 400 01 Ústí
nad Labem.
Přihláška ke stažení https://www.szsvzs.cz/file.php?nid=12268&oid=4438055
Zástupce pro DM: Mgr. Libor Prexler, libor.prexler@szsvzs.cz, tel. 472 744
313, 778 706 267
Květa Vyšatová, vedoucí sekretariátu školy
Tel. 474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

