INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE
Zápis do 1. ročníku oboru vzdělání DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK se uskuteční
2. září 2019 v 8.00 v učebně č. 33 v budově školy Merhautova 15.
K zápisu si přineste:


občanský průkaz,



úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud nebyla doložena v přihlášce, dokument zůstává ve
spisu studenta)



číslo a adresu Vaší zdravotní pojišťovny



fotografii na výkaz o studiu (index) a modře píšící psací potřeby k vyplnění indexu

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je školné za vyšší odborné
vzdělávání stanoveno ve výši 3 000 Kč za celý školní rok. Student hradí školné ve dvou splátkách.
Přijatý uchazeč musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tzn. od
27. června 2019.
Žádáme Vás, abyste částku 1500 Kč uhradil/a bezhotovostní platbou na účet školy:
číslo účtu:

54733621/0100

variabilní symbol:

5019 + registrační číslo, které Vám bylo přiřazeno pro přijímací řízení
(např. 5019660202); pokud možno do zprávy pro příjemce uveďte jméno a
příjmení studenta

Upozornění: V případě, že do 11. července 2019 neuhradíte první splátku školného, bude tato skutečnost
považována za Váš nezájem o studium výše uvedeného oboru a Vaše místo bude postoupeno dalšímu uchazeči.
Veškerá potvrzení se budou vydávat až po provedení zápisu do 1. ročníku, nejdříve tedy 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 pří výběru ubytovacího zařízení (domova mládeže)
si ověřte zda toto zařízení funguje i o těchto prádninách.

DŮLEŽITÉ
Do 10 dnů od zveřejnění výsledků (tj. do 7. července 2019) prosíme o sdělení, zda ke vzdělávání na obor
Diplomovaný zubní technik nastoupíte nebo nenastoupíte. K oznámení prosím použijte elektronického formuláře
na webových stránkách školy
(https://www.szsmerh.cz/vyssi-odborna-skola/diplomovany-zubni-technik Přijímací řízení – odkaz
potvrzení nástupu).
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