
ŠKOLNÉ 

(VIZ ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠZ – ÚHRADY STUDENTŮ) 
 
 

7  Úplata za vzdělávání (školné) 
  vyhláška č. 10/2005 Sb. (§ 14,15) ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., vnitřní směrnice 
školy 
 
       Výše úplaty za vyšší odborné vzdělávání ve zdravotnických oborech zřizovaných 
krajem je stanovena ve výši 3000 Kč na školní rok. 

Student uhradí školné ve dvou splátkách: 

 do 15. října za období zimní (září – leden)   –  1500,- Kč   
 do 15. února za období letní (únor – srpen) –  1500,- Kč   

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku 1500,- Kč nejpozději do konce srpna.  

 

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního 
období se školné nevrací. 

Ředitelka školy sníží studentovi školné do výše 50% finanční částky při prospěchovém 
průměru 1,00 v předchozím školním roce. 

 

Způsob úhrady školného: 

Bezhotovostní převod peněz z účtu plátce na účet příjemce.  

Číslo účtu příjemce: 34731311/0100, Komerční banka v Plzni 

Při bezhotovostním převodu je nutné napsat variabilní symbol a do zprávy pro příjemce 
napsat své jméno.  

 

 

Sankce za pozdní platbu školného: 

 Studenti, kteří nebudou mít v den splatnosti zaplacené školné, obdrží od 
ekonomického oddělení upomínku na osobní školní e-mail a bude jim udělena 
sankce ve výši 300,-Kč. Sankci uhradí student společně se školným.  

 Studenti, kteří ani 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti nebudou mít zaplacené 
školné, obdrží od ekonomického oddělení druhou upomínku na osobní školní e-mail 
a bude jim udělena druhá sankce ve výši 300,- Kč. Student uhradí obě sankce 
(600,- Kč) společně se školným. 

 Pokud student neuhradí školné do 45 kalendářních dnů ode dne splatnosti, bude 
považováno, že studia zanechal. 

 Upomínky budou rozesílány e-mailem na adresu, kterou škola studentovi přidělí.  
 
 
 

 
 
 

VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PLATBU ŠKOLNÉHO  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
 
 
TŘÍDA     VS 
 
1 DVS     30 
1 DDS     31 
1 DFA      32     
1 DNT     33 
1 DZL     34 
1 SOP     35 
 
2 DVS     10 
2 DDS     11 
2 DDH     12 
2 DFA     13 
2 DNT     14 
2 DNK - kombin.studium  15 
2 DZL     16 
2 DZT     17  
2 SOP     18 
 
3 DVS     20 
3 DVK - kombin.studium  21 
3 DDS     22 
3 DNT     23 
3 DFA     24 
3 SOP     25 
3 SOK     26 
 
č.účtu 34731311/0100 
 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. 


