Důležité informace - školní rok 2022/2023
…………………………………………………………………………..
nástup do školy – Střední škola zdravotnická
1. Přijatý uchazeč odevzdá do konce srpna 2022 (tj. do 31. 8. 2022) na studijní oddělení nebo
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: 8:30 - 12:00 hod. – vstup pouze z ulice Bezručova (ze dvora školy).
2. Zřízení ISIC karty
Karta slouží pro vstup do budov školy včetně domova mládeže, v knihovně školy k vypůjčování
knih, využívání slev dopravců atd.
Cena karty 350,- Kč. Kartu ISIC si zřizují povinně všichni žáci a slouží pro vstup do školy.
Žádost o kartu ke stažení zde: Žádost o kartu ISIC
Žádost podají všichni žáci 1. ročníků nejpozději do 30. 6. 2022.
Požádat o kartu lze třemi způsoby:
1. žádost o průkaz + scan pasové fotografie je možné odeslat na mail: petra.juklova@szsvzs.cz
nebo
2. vyplněnou žádost poslat společně s pasovou fotografií poštou na adresu:
VOŠZ a SŠZ, p.o., Petra Juklová, Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
3. vyplněnou žádost odevzdat společně s pasovou fotografií v den třídních schůzek tj.
27. 6. 2022.
Společnost ISIC neakceptuje fotografie příliš malé, tmavé, rozmazané, černobílé,
naskenované z osobních dokladů nebo nevhodně oříznuté (chybějící část hlavy, apod.)
Nejlepším řešením je používat portrétové fotografie pořízené digitálním fotoaparátem,
případně mobilním telefonem před světlou zdí.
Při podání žádosti o zřízení karty je potřeba obratem uhradit poplatek na účet školy:
Částka:
350,- Kč
účet školy: 34437411/0100
variabilní symbol (VS): 5001
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, zkratka oboru*, ISIC (např. Jana Nováková, AZT,
ISIC)

Uhradit poplatek ve výši 350,-Kč je možné i osobně v pokladně školy.
Karta bude objednána až po zaplacení poplatku za zřízení karty!!!
Hotovou kartu ISIC obdrží žáci dne 1. 9. 2022 od svého třídního učitele a bude již funkční pro
vsup do budov školy. V případě potíží se obracejte na sl. Petru Juklovou, 474 778 110.
(*zkratky oborů: Asistent zubního technika – AZT, Laboratorní asistent – LA, Praktická sestra –
PS, Zdravotnické lyceum – ZL, Masér ve zdravotnictví – MAZ)
3. Třídní schůzky budoucích 1. ročníků se konají v pondělí 27. června 2022. 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 17:00 hod., viz příloha
pozvánky.

Nástup do školy: pondělí 1. září 2022 v 8.00 hodin
– místnost (třída) do které půjdete - bude napsána na nástěnce školy 1. 9. 2022
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 od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin, od 1. 9. 2022
platí hodiny studijního oddělení ve školním roce (viz rozpis výše).
Před termínem 25. 8. 2022 nebude studijní oddělení potvrzení pro rok 2022/2023
potvrzovat.
…………………………………………………………………………..
Knihy a učebnice budou určeny na počátku školního roku vyučujícími jednotlivých předmětů.
Některé učebnice budou k dispozici k zapůjčení ve školní knihovně po 1. 9. 2022 (opět určí
vyučující na začátku školního roku).

Bc. Květa Vyšatová
vedoucí sekretariátu školy
tel: 474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

