
 

 

 

Informace pro školní rok 2021/2022 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

21. 1. 2021 11:00 - 17:00 hodin - podle epidemiologické situace 
11. 3. 2021 11:00 - 17:00 hodin - podle epidemiologické situace 

OTEVÍRANÉ STUDIJNÍ 
OBORY 2021/2022 

 

    Bezpečnost obyvatelstva - denní a kombinovaná forma 
– roční školné denní studium 21.000,- Kč (1. - 3. ročník) 
– roční školné kombinované studium - sleva 50% - 10.500,- 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 10.500,- Kč/rok - sleva 50% - podporujeme CR 

Diplomovaná dentální hygienistka – pouze kombinovaná forma 
– roční školné kombinované studium 35.000,- Kč (1. - 3. ročník) 

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

studentů v ročníku po celou dobu studia školné 3.000,- 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 3.000,- Kč/rok 
– roční školné kombinované studium - sleva 50% - 10.500,- Kč (1. – 3. ročník) 

Systémový administrátor IT - denní a kombinovaná forma 
– roční školné 3.000,- (1. - 3. ročník) - podporujeme technické vzdělávání 

Veřejná správa - denní a kombinovaná forma 
– roční školné denní forma - 21.000,- Kč (1. - 3. ročník) 
– roční školné kombinované studium - sleva 50% - 10.500,- Kč (1. - 3. ročník) 

Termíny podání přihlášek 
ke studiu 
 

 
Přihlášky přijímáme od 1. 1. 2021 
1. kolo:   do 31. 5. 2021 
2. kolo:   do 15. 8. 2021 - pouze pokud bude vyhlášeno 
3. kolo:   do 20. 9. 2021 - pouze pokud bude vyhlášeno 
 

Pokyny k přihlášení ke 
studiu 

   Podání písemné přihlášky nebo elektronicky na stránkách školy (e-přihláška): 
   vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a k přihlášce je nutné doložit: 
   - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 
   - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (u maturujících 2021 - kopii vysvědčení 3. ročníku SŠ) 

Bez těchto dokladů nebude přihláška zaevidována. 
 

Maturující ve školním roce 2021 dodají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v prvním kole 
přijímacího řízení nejpozději do 20. 6. 2021. Úspěšná maturitní zkouška je podmínkou přijetí ke studiu. 

Informace, kritéria a pokyny k přijímacímu řízení v jednotlivých oborech a formách budou 
zveřejněny na www.vosplzen.cz v lednu 2021.  

Poplatek 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 

http://www.vosplzen.cz/

