Vážení uchazeči,

pokud níže nenajdete odpověď na svůj dotaz, kontaktujete prosím studijní oddělení školy:
Věra Hodková hodkova@vosplzen.cz;
nebo přímo vedoucího oboru, o který máte zájem:
Bezpečnost obyvatelstva

PhDr. Josef Vlček

Cestovní ruch

Mgr. Jiří Dvořák

Diplomovaná dentální hygienistka

Bc. Markéta Volrábová

Diplomovaný oční optik

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.

Diplomovaný zubní technik

Mgr. Jana Broumská

Management sportovních aktivit

Mgr. František Kumst

Sociální práce

Mgr. Ivana Vrátníková

Systémový administrátor IT

Mgr. Karel Hrdina, Dis.

Veřejná správa

Ing. Vladimír Tichý
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Nejčastější dotazy:
Co když ještě nemám maturitu nebo budu maturovat až v září?
Podáte přihlášku ke studiu a můžete se, v případě zájmu, zúčastnit i přijímacího pohovoru, ale do doby,
než nám maturitní vysvědčení dodáte, Vás přijmout nemůžeme.
Mohu být přijat na Vaši školu, pokud nejsem občan ČR?
Uchazeči, kteří nemají státní občanství ČR (nebo SR), dokládají v přijímacím řízení rovnocennost svého
předchozího vzdělání – nostrifikaci (žádá se o ni na Krajském úřadě Plzeňského kraje) a je u nich
ověřena znalost českého jazyka rozhovorem (v případě nejasností testem). Pro studium na naší škole
je nezbytná dobrá znalost českého jazyka. Cizinci ze zemí mimo EU předkládají při zahájení vzdělávání
navíc povolení k pobytu v ČR (§20, odst. 3 školského zákona). Další informace cizincům podá studijní
oddělení školy.
Jak často musím chodit do školy?
Dle školského zákona je v denním studiu povinná docházka: na teoretické výuce 70 %, na praktické
výuce 100%. U oborů, kde není akreditována kombinovaná forma studia, je možné v odůvodněných
případech zažádat o upravenou formu studia (např. mateřská dovolená).
V kombinované formě studia je nutné navštěvovat výuku formou víkendových konzultací (pátek
odpoledne až neděle 5 – 6x za výukové období), u kombinované formy Sociální práce 3 víkendy za
období + týden soustředění (1 týden odpolední výuky). Praktická výuka ve všech oborech pak probíhá
podle domluvy i v průběhu týdne. V případě, že pracujete v oboru, je možné část praxe uznat (po
domluvě s vedoucím oboru).

Příprava na přijímací test z biologie v kombinované formě Diplomované dentální hygienistky
Doporučená literatura k testu
JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014.
ISBN 978-80-7182-338-4.
NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2013. ISBN 978-80-7373-128-1.
Přípravný kurz
Pro zájemce připravujeme přípravný kurz z biologie, informace najdete na webu školy v aktualitách.

Neumím cizí jazyk? Vadí to?
Nevadí, cizí jazyk u nás zvládnou studenti všech jazykových úrovní.

