
1 

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 

Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

 

Platby a zahájení vzdělávání ve školním roce 2017/2018 (pro VOŠ) 

Vážený/ná uchazeči/uchazečko,  

na základě Vašeho přijetí na naši školu Vás žádáme o pečlivé pročtení informací. V případě zájmu 

o ubytování, vyplňte přihlášku na domov mládeže a vraťte obratem na naši adresu (Bc. Iloně Tesařové). 

Uchazeč/ka se stává studentem/studentkou vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. 

Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou.  

LHŮTA STANOVENÁ ŘEDITELEM ŠKOLY PRO ZÁPIS KE VZDĚLÁVÁNÍ BYLA 

STANOVENA: 

 PRO UCHAZEČE DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚTERÝ 5. ZÁŘÍ 2017 

 PRO UCHAZEČE DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ 2017 

(nejpozději však do 31. října)dle §97 odst. 1, 2 zákona č. 561/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou 10/2005 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve vyšších odborných 

školách, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o vzdělávání je výkaz o studiu, který si po zakoupení 

uchazeč/ka podle vzorů s vypsanými předměty jednotlivých vzdělávacích programů vyplní a předloží na 

studijní oddělení VOŠ k zapsání do 1. ročníku. 

1. Školné 

Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku školného u vzdělávacích programů:68-43-N/04 

Veřejnosprávní činnosti (denní, dálková forma vzdělávání),68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti (denní 

forma vzdělávání)ve výši 1250 Kč, ve výši 1500 Kč u vzdělávacích programů: 26-47-N/04 Informační 

technologie (denní, dálková forma vzdělávání), 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití el. energie (denní, dálková 

forma vzdělávání),26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech (denní, dálková forma vzdělávání), 

23-41-N/08 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií (denní forma vzdělávání) a ve výši 2000 Kč u 

vzdělávacího programu: 65-43-N/01 Cestovní ruch (denní, dálková forma vzdělávání), nejpozději do 15 dnů 

po obdržení rozhodnutí o přijetí dle Sbírky zákonů č.10/2005, §15, odst. b), ve znění pozdějších předpisů. 

Studenti 2. a 3. ročníků hradí školné za zimní období do 15. 10. daného roku. Druhá splátka školného 

u 1. až 3. ročníků za letní období musí být uhrazena do 15. 2. 

 

 



2 

 

Bezhotovostní platba školného: 

 

účet: 20001-1680102784/0600 

VS: rodné číslo studenta 

SS: 60260 

 

V případě finanční tísně je potřeba písemně požádat o splátky nebo odklad termínu 

úhrady školného (vzor žádostí naleznete na: http://skolavdf.cz/obsah/dokumenty-vos). 

2. Ubytování 

Studenti hradí ubytování ve výši 900 Kč + 1740 Kč za celodenní stravování (v případě obědů jen 

560 Kč/měsíc). Studenti hradí pouze částečné náklady na ubytování, rozdíl mezi celkovými náklady je hrazen 

z rozpočtu kraje a z ostatních příjmů školy. Výše platby se nemění, i když student není ubytovaný (např. v 

době nemoci či jiných osobních důvodů). Studentům se vrací poměrná část za ubytování, pokud nejsou 

ubytováni z organizačních důvodů. Výjimkou je dlouhodobá absence (delší než 1 měsíc) - student podá 

písemnou žádost. 

3. Stravování 

Strava se vydává 3x denně a studenti hradí následující položky (které představují hodnotu potravin 

jednotlivých jídel): 

Typ hodnota potravin 

snídaně + přesnídávka 29 Kč 

oběd 28 Kč 

večeře + svačina 30 Kč 

celkem 87 Kč 

 

Studenti hradí pouze část hodnoty jídel, hodnota režijních nákladů na stravu je hrazena z jiných zdrojů. 

V případě nemoci či nepřítomnosti ve škole si studenti musí stravu odhlásit. Pokud si stravu neodhlásí, bude 

jim účtována celková hodnota včetně režijních nákladů. 

4. Čipy 

Čipy evidují odběr stravy a zajišťují studentovi/studentce bezproblémový přístup do budov školy (Střelecká 

1800, Mariánská 1100).  

Čip si musí studenti na začátku školního roku pořídit oproti vratné záloze 100 Kč v pokladně školy 

v Mariánské ulici (záloha bude studentům při vrácení čipu vrácena). 

5. Platba stravy a ubytování 
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Bezhotovostní platba: 

 

účet: 20001-1680102784/0600 

VS: osobně si vyžádejte u p. Bezrové (jaroslava.bezrova@skolavdf.cz 

SS: 60261 

6. Vyúčtování 

Přeplatek bude vrácen na účet, a to vždy k 31. 12. a k 30. 6. daného roku. 

V případě, že student ukončí studium, je povinen nahlásit číslo účtu, na který mu bude přeplatek vrácen. Vrací 

se celý přeplatek.  

Dotazy k odběru stravy, vyúčtování stravy a ubytovaní – paní Jaroslava Bezrová (tel: 412 315 015, e-mail: 

jaroslava.bezrova@skolavdf.cz). 

7. Odhlašování stravy 

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné si zajistit den předem do 13:45 hodin, neodhlášená strava propadá. 

Výjimečně při nemoci - telefonicky nahlásit na vrátnici do 08:00 hod ráno, jinak bude účtována celková cena 

i v případě že jídlo nebude odebráno. 

telefony: 412 315 022 – vrátnice; 412 315 015 - paní Jaroslava Bezrová 

 

8. Škodní protokoly 

Pokud student úmyslně nebo porušením kázně zničí zařízení školy, bude s ním sepsán škodní protokol 

a vymáhána náhrada, kterou student uhradí. 

Upozornění: 

Platby za studijní průkaz ve výši 40 Kč - paní Nagyová – studijní oddělení VOŠ, budova Střelecká 1800, 

(tel: 412 315 011, mobil: 778 538 686, e-mail: jitka.nagyova@skolavdf.cz) 

Potvrzení o studiu – paní Nagyová 

 potvrzení o studiu (fialový formulář pro přídavky na děti apod.) 

 potvrzení o studiu pro brigády studentů 

 potvrzení o studiu na daňové úlevy pro rodiče studentů (žádá zaměstnavatel rodičů) 

Ubytování studentů zařizuje paní Bc. Tesařová Ilona (ilona.tesarova@skolavdf.cz; 412 315 022) 

Ve Varnsdorfu dne: 06. 10. 2017    Ing. Bc. Petr Jakubec – ředitel školy 

Telefon: 412 315 011 nebo mobil 778 538 686    

mailto:tesarova@skolavdf.cz

