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Ve školním roce 2022/2023 otevíráme na vyšší odborné škole DENNÍ STUDIUM  - obor Sociální 

práce 

Nová akreditace vzdělávacího programu (ZAŘAZUJEME ONLINE VÝUKU) a plánovaný formát výuky 

Díky nově akreditovanému vzdělávacímu programu můžeme využívat online způsob výuky u teoretických 

modulů až do výše 45 % z časové dotace předmětu. V praxi to znamená, že se budou ve výuce střídat týdny, 

kdy bude výuka prezenční ve škole a kdy bude výuka online.  

Podmínky přijetí ke studiu: 

 úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (úspěšné vykonání maturitní zkoušky) 

 zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru 

 osobnostní předpoklady 

 motivace 

 dobré komunikační schopnosti 

 patřičná úroveň všeobecných, vč. jazykových znalostí (součástí absolutoria je zkouška z cizího jazyka 

anglický / německý)  

 odevzdání správně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu 

Školné pro školní rok 2022/2023 

 Výše školného je 3.000,- Kč za celý školní rok. 

 Školné se platí ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023 

Termíny: 

 Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo: 31.5.2022 

Kritéria přijetí: 
 
Pro školní rok 2022/2023 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední 

škole. 

Přijímací pohovor se pro školní rok 2022/2023 nekoná. 

Jak se přihlásit ke studiu 

Přihláška ke studiu se podává v tištěné formě. Formulář je možné stáhnout na webových stránkách 

školy a vytisknout, nebo zakoupit v sekretariátu školy na adrese: Střední  zdravotnická škola a  vyšší 

odborná škola Cheb, Hradební 58/10, 350 02 Cheb. 

Uchazeč o studium vyplní a podepíše formulář přihlášky. Po jeho vyplnění je nutné formulář poslat (či 

osobně doručit)  na adresu školy s těmito přílohami: 

 Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč o studium bude maturovat po 

termínu přijímacích zkoušek, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením se závazkem, že 

ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodá ihned po složení maturitní zkoušky) 
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 Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (je součástí 

formuláře přihlášky) 

 Potvrzení (či jeho kopii) o platbě administrativního poplatku za přijímací řízení 

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 250,- Kč.  Poplatek je třeba uhradit před přijímacím řízením na 

účet 22137331/0100, jako variabilní symbol uveďte šest číslic z rodného čísla před lomítkem a do 

poznámky pro příjemce uveďte celé jméno uchazeče, který přihlášku podává. Poplatek musí být na 

účtu pět pracovních dní před termínem přijímací zkoušky. Poplatek je nevratný. 

 

Kontaktní osoba pro další informace / dotazy :  Mgr. Jindřich Novák – zástupce ředitele pro VOŠ; 

tel: 739322486 / mail: novak.jindrich@voscheb.cz 
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