
 

 

Informace pro školní rok 2019/2020 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

8. 11. 2018:   8:00 – 15:00 hodin 

    17. 1. 2019: 11:00 – 17:00 hodin 

14. 3. 2019: 11:00 – 17:00 hodin 

 

OTEVÍRANÉ STUDIJNÍ OBORY 

                   2019/2020 

- přijímací řízení 

- školné 

  Bezpečnost obyvatelstva – denní a kombinovaná forma 

– motivační pohovor  

– 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
 

Cestovní ruch – denní forma 

– bez přijímacích zkoušek 

– 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
 

Diplomovaná dentální hygienistka – pouze kombinovaná forma 

– motivační pohovor  

– 27.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
 

Diplomovaný oční optik – denní a kombinovaná forma 

– bez přijímacích zkoušek 

– 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
 

Diplomovaný zubní technik – denní forma 

– bez přijímacích zkoušek 

– 1. ročník 21.000,- Kč (ve 2. a 3. ročníku 27.000,-) 
 

Management sportovních aktivit – denní forma 

– bez přijímacích zkoušek 

– 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
 

Sociální práce – denní a kombinovaná forma 

– bez přijímacích zkoušek 

– denní forma 1. ročník 3.000,- Kč (ve 2. a 3. ročníku 21.000,-) 

– kombinovaná forma 3.000,- (1. – 3. ročník) 
 

Systémový administrátor IT – denní a kombinovaná forma 

– bez přijímacích zkoušek 

– 1. ročník 3.000,- (ve 2. a 3. ročníku 21.000,-) 
 

Veřejná správa – denní a kombinovaná forma 

– motivační pohovor  

– denní forma - 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 

– kombinovaná forma 3.000,-  Kč (1. – 3. ročník) 
 

Pokyny k přijímacímu řízení na www.vosplzen.cz 

 

U vzdělávacích programů bez přijímacích zkoušek přijímáme do naplnění     

kapacity, rozhoduje termín podání přihlášky!    

Termíny přijímacího řízení 

 

 

Přihlášky přijímáme od 1. 1. 2019: 

1. kolo:   do 31. 5. 2019 (termín motivačního pohovoru 20. 6. 2019) 

2. kolo:   do 23. 8. 2019 (termín motivačního pohovoru dle naplněnosti   

                                         oboru) 

3. kolo:   do 27. 9. 2019 (termín motivačního pohovoru dle naplněnosti  

                                         oboru) 

 

http://www.vosplzen.cz/


 

 

 

        

Výše poplatku za přijímací řízení 

 

Výše poplatku: 500,- Kč (platba ze zahraničí – poplatek 650,-Kč) 

- číslo účtu: 278661671/0300  

- variabilní symbol = rodné číslo uchazeče 

 

Při podání více přihlášek ke studiu se hradí za každou další 100,- Kč 

 

  K přihlášce ke studiu nutno 

doložit 

 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 

- úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení 

   - doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení 

Sleva na školném 

Při naplnění skupiny v denní formě studia minimálně 16 studenty  

je školné za 1. ročník ve výši 50% školného.  

Platí pro obory: 

Diplomovaný zubní technik, Management sportovních aktivit, Bezpečnost    

obyvatelstva, Diplomovaný oční optik, Cestovní ruch, Veřejná správa 

 

Podmínkou je setrvání min. 16 studentů do druhého ročníku,  

sleva se uplatňuje z částky za první ročník na školném pro druhý ročník. 

Při ukončení studia se peníze nevrací. 

 

Prospěchové stipendium 

 

V denní formě studia 50% sleva na školném v následujícím školním roce,   

     podmínky pro získání stipendia na www.vosplzen.cz. 

 

Studium na zkoušku 

Uchazeč o něj musí písemně požádat nejpozději 10 dní před termínem zápisu.  

O žádosti rozhoduje ředitelka školy. Počet „studentů na zkoušku“ je v každé 

studijní skupině omezen.  

Školné za zimní období v plné výši uhradí student, pokud bude chtít ve studiu 

pokračovat, do 28. 2. 2020.  Pokud nechce ve studiu pokračovat, podá žádost  

o ukončení studia a uhradí školné ve výši 500,- Kč do 15. 2. 2020. 

http://www.vosplzen.cz/

