V Brně, dne 27. 6. 2019

Informace pro přijaté uchazeče
Diplomovaný zdravotní laborant
Zápis do 1. ročníku oboru vzdělávání se uskuteční:

2. září 2019 v 9:30 hodin
v učebně č. D1 Lipová 18, budova Domova mládeže (u jídelny)
K ZÁPISU PŘINESTE:
OBČANSKÝ PRŮKAZ
KARTIČKU POJIŠŤOVNY
JEDNU FOTOGRAFII NA VÝKAZ O STUDIU
ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ (POKUD NEBYLA DOLOŽENA K PŘIHLÁŠCE)
Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, je školné stanoveno ve výši 3 000,- Kč za
celý školní rok. Student platí školné ve dvou splátkách. Dle § 15 odst. 1 b) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším
odborném vzdělávání, musí přijatý uchazeč UHRADIT PRVNÍ SPLÁTKU NEJPOZDĚJI DO 11. 7. 2019
Žádáme Vás, abyste částku 1 500,- Kč uhradil/a bezhotovostní platbou na účet školy:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Zpráva pro příjemce:

54733621 / 0100
5119 + registrační číslo přihlášky (např. 511926)
příjmení a jméno uchazeče

Upozornění:
V případě, že do 11. června 2019 neuhradíte první splátku školného, bude tato skutečnost považována
za nezájem o výše uvedený obor a Vaše místo bude postoupeno dalšímu uchazeči.
Veškerá potvrzení se budou vydávat až po provedení zápisu do 1. ročníku, nejdříve 2. září 2019

Upozornění pro mimobrněnské studenty:
Organizace vyučování na vyšší odborné škole je odlišná od organizace vyučování na střední škole (např. studenti
nemají podzimní, pololetní nebo velikonoční prázdniny), proto při výběru ubytovacího zařízení (domova mládeže)
ověřte, zda toto zařízení funguje i o těchto prázdninách.
___________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ:
Do 7. července 2019 prosíme o sdělení, zda ke vzdělávání
na obor Diplomovaný zdravotní laborant
NASTOUPÍTE NEBO NENASTOUPÍTE
Oznámení zašlete obratem na e-mailovou adresu: prijimacky@szslipova.cz
nebo využijte elektronického formuláře na webových stránkách
záložka „Uchazeči“ u konkrétního oboru (DZL) odkaz „Potvrzení nástupu“.
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