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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov, ID datové schránky: nkbkgcb,
tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: sekret@spshol.cz,

Č. j. VPŠH-160-3/2022-VZ-OZV
V Holešově 27. června 2022

Informace k zápisu do vyšší odborné školy ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově, v oboru 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost
Zápis se koná:
-

pro 1. ročník – v pondělí 5. září 2022 od 7:00 hod.,

-

pro 2. ročník – ve středu 7. září 2022 od 7:00 hod.,

-

pro 3. ročník – v pondělí 12. září 2022 od 7:00 hod.,

-

pro 4. ročník – ve středu 14. září 2022 od 7:00 hod.

v posluchárně P3 budovy B2.
Zápis bude realizován cca do 8:45 hodin. V další části dne a následující den
bude probíhat výuka.
Studenti, kterým nebude poskytováno služební volno při studiu podle § 73
odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů (dohoda o studiu), mají povinnost platit poplatek spojený se vzděláváním,
který činí 500,- Kč za školní rok. Školné je splatné nejpozději dnem zápisu.
Student, kterému byla přiznána dohoda o studiu je povinen tuto dohodu předložit
na studijním oddělení.
Studenti, kteří pokračují ve studiu a mají již odevzdanou dohodu o studiu
v minulém školním roce, platit školné již nemusí. Studenti, kteří pokračují ve studiu,
a dohoda o studiu jim doposud přiznána nebyla, jsou povinni uhradit školné
nejpozději ke dni zápisu.
Pominou-li důvody k placení školného (pozdější dodání dohody, přerušení
studia, ukončení studia), školné ani jeho část se nevrací.
Ubytování pro zájemce bude poskytnuto na internátě „B“. Pro studenty, kteří
nemají podepsanou dohodu, je cena ubytování stanovena na 78,- Kč za noc.
Ubytování bude zajištěno již den předem.
Účast studentů na zápise je nutná.
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