
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, 
Karlovarská 99, 323 00  Plzeň 

 
Zápisový lístek 
 
Potvrďte studijnímu oddělení, zda nastoupíte ke studiu do 12.7. 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………….. 
 
Datum narození: …………………………………………………… 
 
Studijní obor: ………………………………………………………. 
 
                                ke studiu ve výše uvedeném oboru 
 
                     * nastoupím                                 * nenastoupím  *zakroužkujte 
  
                                   
 
                                                                                                  …………………………… 
                                                                                                           podpis uchazeče 
------------------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte 
 
Informace k zápisovému lístku: 
Přijatý uchazeč zašle zápisový lístek poštou do 12.7. a tím potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na 
VOŠZ Plzeň. Lístek nenoste osobně. Je také možné ho naskenovat a poslat mailem na adresu:  
uhliroval@zdravka-plzen.cz  
Prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí z různých důvodů na naší škole studovat, aby i oni tuto 
informaci škole co nejdříve sdělili. Umožní tak dodatečné přijetí svých kolegů, kteří se umístili pod 
čarou. 
Ubytování zajišťuje Domov mládeže Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, Karlovarská 99, tel.: 
377520253. Ubytování si student zajišťuje sám, částka činí 1300,- Kč /1 měsíc. Možnost stravování v areálu 
školy. Přihlášky k ubytování lze vyzvednout v sekretariátu SPŠD, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň. V případě 
zájmu kontaktujte Domov mládeže co nejdříve, počet míst je omezený. 
 
Důležité sdělení 
Roční školné, které činí 3.000,- Kč bude hrazené ve dvou splátkách po 1.500,- Kč.  
Přijatý uchazeč o studium musí uhradit 1. splátku nejpozději do konce srpna. 2. splátku je nutné 
zaplatit do 15.2. 
Bankovní spojení KB 34731311/0100; variabilní symboly: 
dipl. všeobecná sestra – 20 
dipl. všeobecná sestra kombinované studium – 21 
dipl. dentální hygienistka – 22 
dipl. nutriční terapeut – 23 
dipl. farmaceutický asistent – 24 
dipl. zdravotnický záchranář – 25 
sociální práce – 26 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. 
 
Výuka začíná 4.9. Přesný rozpis místností a času začátku výuky bude v průběhu srpna zveřejněn na 
www.zdravka-plzen.cz. 
Potvrzení o studiu 
Potvrzení o studiu na dopravu (zelené formuláře MHD a oranžové kartičky ČD) na šk. rok 2017/2018 
potvrzuje studijní odd. od 28.8. Všechna ostatní potvrzení až od 4.9. Dříve to není možné. 


