Důležité informace - školní rok 2019/2020
…………………………………………………………………………..
nástup do školy – Střední škola zdravotnická
1. Přijatý uchazeč odevzdá do konce srpna 2019 (tj. do 31. 8. 2019) na sekretariát školy,
budova Palachova 35 v Ústí nad Labem úředně ověřenou kopii vysvědčení za poslední
ročník ZŠ (vysvědčení za 9. třídu). Uchazeči cizí národnosti doloží úředně ověřenou
nostrifikaci základního vzdělání.
POZOR!!!! Provoz školy v době letních prázdnin platný pro budovu Palachova 35, Ústí nad
Labem: 9:00-12:00 hod. – vstup pouze z ulice Bezručova (ze dvora školy).
2. Zřízení ISIC karty - Kartu ISIC je nutné vyřídit 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/
Karta slouží pro vstup do budov školy včetně domova mládeže (netýká se budovy v Teplicích –
obor Masér ve zdravotnictví), v knihovně školy k vypůjčování knih, nově by měla být platná i pro
nákup obědů pro žáky v Ústí nad Labem, kteří budou chodit na obědy do SPŠ v ÚL. Více
informací naleznete v příloze ISIC informace.
3. Třídní schůzky budoucích 1. ročníků se konají v pondělí 24. června 2019. Pro obory Praktická
sestra a Masér ve zdravotnictví v čase od 15:30 hod. Pro obory Asistent zubního technika,
Laboratorní asistent a Zdravotnické lyceum v čase od 16:30 hod., viz příloha pozvánky.
Nástup do školy: pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin
– místnost (třída) do které půjdete - bude napsána na nástěnce školy 2. 9. 2019
budova Palachova 35
budova Palachova 35
budova Palachova 35

78-42-M/04
53-43-M/01
53-44-M/03

Zdravotnické lyceum
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika

budova Moskevská 52
budova Kapelní 2

53-41-M/03
53-41-M/04

Praktická sestra
Masér ve zdravotnictví

…………………………………………………………………………..
Každý žák (zákonný zástupce) je povinen obratem po nástupu do školy odevzdat jedno potvrzení o
studiu příslušné zdravotní pojišťovně!
Potvrzení o studiu žák obdrží na začátku školního roku na studijním oddělení.
…………………………………………………………………………..
Potvrzení si žák bude vyzvedávat a vyplňovat na studijním oddělení sám.
Hodiny studijního oddělení v Ústí nad Labem:
pondělí – středa:
8.00 - 10.00; 13.00 - 14.30
čtvrtek:
13:00 - 14:30
pátek:
8.00 - 10.00

Hodiny studijního oddělení v Teplicích:
pondělí – pátek: 8:00 - 10:00

Na studijním oddělení si můžete nechat potvrdit potvrzení na formulářích:
 odboru státní sociální podpory – papír s fialovým pruhem (škola ho nemá, každý žák si donese
sám)
 doprava (ČSAD, ČD, MHD, ….)
 další potvrzení

Studijní oddělení najdete v budově Palachova 35 v 1. patře vpravo, na OP v Teplicích na sekretariátu
školy.
Studijní oddělení potvrzuje tyto formuláře od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 od 8.00 do 14.00 hodin, od
2. 9. 2019 platí hodiny studijního oddělení ve školním roce (viz rozpis výše).
Před termínem 26. 8. 2019 nebudeme potvrzovat.
…………………………………………………………………………..

Knihy a učebnice budou určeny na počátku školního roku vyučujícími jednotlivých předmětů. Některé
učebnice budou k dispozici k zapůjčení ve školní knihovně po 2. 9. 2019 (opět určí vyučující na
začátku školního roku).

Květa Vyšatová
studijní oddělení
tel: 474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

