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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. 
se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ  150 00 

                                                        Opatření ředitele školy 

                                                  č. 5/2021 

o poplatcích na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. 

pro akademický rok 2021/2022 

(dle Čl. III. odst. 3 Smlouvy o zabezpečení studia) 

                                      s účinností od 1. září 2021 
  

      1. Výše poplatků za služby: 

• zápis do ročníku        1.000,- Kč 

• průkazka na odbornou praxi          100,- Kč                    

• opravný a náhradní termín státní závěrečné zkoušky    5.000,- Kč 

• podání jedné žádosti o uznání předchozího vzdělání          100,- Kč 

• přestup z jiné VŠ – do prvního ročníku       2.000,- Kč  

• přestup z jiné VŠ – do druhého ročníku       4.000,- Kč  

• přestup z jiné VŠ – do třetího ročníku                5.000,- Kč  

• vykonání rozdílové zkoušky (jeden předmět)               2.000,- Kč 

• vykonání zkoušky – rektorský termín                3.000,- Kč  
 

  2. Výše poplatků za vyhotovení: 

• opisu vysvědčení, diplomu               500,- Kč 

• výpisu klasifikace                                 200,- Kč 

• studijního plánu - sylabus                     500,- Kč 

• potvrzení o absolvovaném studiu                                                50,- Kč 

• potvrzení o studiu v zahraničí                    250,- Kč 
 

  3. Poplatek za administrativní služby a úkony       

provedené mimo řádné vyhlášené termíny (viz bod 1)              500,- Kč 
     

  4. Poplatky za níže uvedené úkony 

provedené mimo řádně vyhlášené termíny 

• pozdní platba školného, stanovená ve smlouvě o studiu    1.000,- Kč 

/netýká se povoleného splátkového kalendáře/ 

• zkouška a zápočet mimo zkouškové období                   1.000,- Kč                    

/netýká se předtermínů/ 

• odevzdání bakalářské práce mimo stanovený termín              5.000,- Kč 

• konání odborné praxe mimo stanovený termín                1.000,-Kč 
 

5. Externí vedoucí bakalářské práce                                       1.500,- Kč 

6. Jazyková konzultace k bakalářské práci      3.500,- Kč 

            

Veškeré výše uvedené poplatky vybírá hospodářka VŠZ, o. p. s.   

       V Praze dne 4. 1. 2021               

 

 

                                                                                           Ing. František Kunc, PhD., v. r. 

                ředitel VŠZ, o. p. s. 
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