
 

 

Informace pro školní rok 2020/2021 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 
5. 11. 2019 8:00 – 15:00 hodin 
16. 1. 2020 11:00 – 17:00 hodin 
12. 3. 2020 11:00 – 17:00 hodin 
 

OTEVÍRANÉ STUDIJNÍ 
OBORY 2020/2021 

 

    Bezpečnost obyvatelstva – denní a kombinovaná forma 
– roční školné denní studium 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
– roční školné kombinované studium 10.000,- Kč (1. – 3. ročník) 

Cestovní ruch – denní forma 
– roční školné 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) – při počtu min. 10 studentů v ročníku po celou              
dobu studia školné 3000,- Kč/rok 

Diplomovaná dentální hygienistka – denní a kombinovaná forma 
– roční školné denní studium 27.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
– roční školné kombinované studium 32.000,- Kč (1. – 3. ročník) 

Diplomovaný oční optik – denní a kombinovaná forma 
– roční školné denní studium 3.000,- (1. – 3. ročník)  
– roční školné kombinované studium 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) – při počtu min. 10 

studentů v ročníku po celou dobu studia školné 3000,- Kč/rok 

Diplomovaný zubní technik – denní forma 
– roční školné 1. ročník 21.000,- Kč (ve 2. a 3. ročníku 27.000,-) 

Management sportovních aktivit – denní forma 
– roční školné 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 

Sociální práce – denní a kombinovaná forma 
– roční školné 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) – při počtu min. 10 studentů v ročníku po celou              
dobu studia školné 3000,- Kč/rok 
– roční školné kombinovaná forma 10.000,- (1. – 3. ročník) 
 
Systémový administrátor IT – denní a kombinovaná forma 
– roční školné 3.000,- (1. – 3. ročník) 

Veřejná správa – denní a kombinovaná forma 
– roční školné denní forma - 21.000,- Kč (1. – 3. ročník) 
– roční školné kombinovaná forma 10.000,-  Kč (1. – 3. ročník) 

Kritéria k přijímacímu řízení jsou zveřejněna na www.vosplzen.cz 

Termíny podání přihlášek 
ke studiu 
 

 
Přihlášky přijímáme od 1. 1. 2020 
1. kolo:   do 31. 5. 2020 
2. kolo:   do 24. 8. 2020 – pouze pokud bude vyhlášeno 
3. kolo:   do 25. 9. 2020 – pouze pokud bude vyhlášeno 
 
Informace k přijímacímu řízení v jednotlivých oborech a formách zde. 

Přihlášení ke studiu 

     Podání písemné přihlášky nebo elektronicky na stránkách školy (e-přihláška) 
K přihlášce ke studiu je nutné doložit: 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 
- úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nebo pololetní 4. ročník, u maturujících 6/20) 

 
Přihláška se považuje za kompletní pouze v případě, že uchazeč dodá úředně ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, a to v prvním kole přijímacího 
řízení nejpozději do 20. 6. 2020.  Bez těchto dokladů nebude přihláška zaevidována. 

http://www.vosplzen.cz/
https://www.vosplzen.cz/upload/files/vedeni/PZ_pokyny_2020.pdf


 

 

      

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 

Prospěchové stipendium 

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

     podmínky pro získání stipendia na www.vosplzen.cz. 
 

http://www.vosplzen.cz/

