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

 
Zápisový lístek 
 
Prosíme potvrďte studijnímu oddělení, zda nastoupíte ke studiu, a to do 15.7. 
 
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 nebo doručí zápisový lístek do 15.7. a tím potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na 
VOŠZ Plzeň. Lístek je možné zaslat poštou na adresu školy nebo naskenovat (resp. vyfotit) a poslat 
mailem na adresu uhliroval@zdravka-plzen.cz nebo osobně odevzdat ve škole ve dnech 2. a 7.7.  
Od 8.7. prosíme nenoste lístky osobně.  
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. 
 
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 2021.  
2. splátka bude hrazena do 15.2.2022.  
Bankovní spojení KB 34731311/0100; variabilní symboly: 
dipl. všeobecná sestra – 10 
dipl. dětská sestra – 11 
dipl. dentální hygienistka – 12  
dipl. farmaceutický asistent – 13 
dipl. nutriční terapeut denní – 14 
dipl. nutriční terapeut kombinovaná – 15 
dipl. zdravotní laborant - 16  
dipl. zubní technik – 17 
sociální práce – 18 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. 
 
Výuka začíná 1.9. Přesný rozpis místností a času začátku výuky bude poslední týden v srpnu 
zveřejněn na www.zdravka-plzen.cz . První dva dny jsou úvodní (2-3 hod.). Od pátku 3.9. probíhá 
výuka dle rozvrhu.  
Potvrzení o studiu 
Potvrzení o studiu na dopravu (zelené formuláře MHD a oranžové kartičky ČD) na šk. rok 2021/2022 
potvrzuje studijní odd. od 25.8. Na slevu na dopravu mají nárok pouze studenti denní formy studia. 
Všechna ostatní potvrzení až od 1.9. Dříve to není možné. 


