
Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady 

Závazné pokyny pro studenty dodatečně přijaté ke studiu v 1. ročníku Vyšší odborné 

školy hotelnictví a turismu Poděbrady ve školním roce 2017/2018 

 

 

1. Do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www.hsvos.cz zašlete 

závazné písemné prohlášení o nástupu na naši školu. Obdobné písemné prohlášení 

požadujeme i tehdy, že ke studiu nenastoupíte. V případě volného místa může 

nastoupit jiný uchazeč. 

 Zároveň zašlete čitelně vyplněný formulář Text souhlasu pro žádost o vystavení 

 průkazu ISIC a 1x foto vzadu čitelně podepsané. Nová karta ISIC v ceně 290 Kč 

 je zároveň nutná i pro vstup do školní budovy a objednávání stravy ve školní jídelně. 

 

2. Platbu ve výši 290 Kč (ISIC) proveďte bezhotovostně  

 na účet číslo:  18431191/0100 

 variabilní symbol: rodné číslo studenta 

 konstantní symbol:  0308 

 specifický symbol: 3150  

 Kopii dokladu o zaplacení zašlete spolu s dokumenty uvedenými v bodě 1. 

 Pokud nedoložíte maturitní vysvědčení a nebudete přijati, tato částka se nevrací.  

Karty je však třeba zadat včas do výroby. 

 

Školné ve výši 2000 Kč za zimní období zaplatíte do 15 dní po obdržení rozhodnutí 

o přijetí v září.  

 

3. Studium pro 1. ročník VOŠ bude zahájeno zápisem v pondělí 4. září 2017 v 9,00 

hodin v posluchárně v přízemí Hotelové školy a VOŠ hotelnictví a turismu. 

 Zapisovat se zatím nebudete, ale je vhodné se zúčastnit a vyslechnout úvodní  

 informace. 

 

4. Všichni studenti jsou povinni zařídit si do září zdravotní průkaz. 

 

5. Ubytování si studenti zajišťují samostatně, nabídky na ubytování v soukromí vám 

budeme posílat na email. Pokud jste email neuvedli na přihlášce, napište na email 

kreuzova@hsvos.eu Doporučujeme založit si skupinu na facebooku nebo se domluvte 

ve zprávách na školním facebooku na společném bydlení. 

 

6. Pracovní oblečení na předměty Technologie přípravy pokrmů a Gastronomický servis 

si můžete objednat tiskopisem firmy Brudra. Informace o objednání a platbě naleznete 

na letáku na adrese http://www.hsvos.cz/pracovni-odevy-brudra-vos.html  

 V případě, že nevyužijete přiložené nabídky, je nezbytné si obstarat pracovní oblečení 

 na zmíněné předměty podle uvedeného seznamu firmy Brudra. Studentům, kteří se 

 dostaví na odborné předměty v nevhodném oblečení, nebude účast ve výuce uznána. 

 

7. Informaci o povinných učebnicích a doporučené literatuře poskytnou učitelé na 

prvních přednáškách a seminářích. 


