
 
 
 

Informace pro žáky a rodiče oboru: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ – 1. ročník 
 

Všichni žáci se sejdou 1.9.2022 v 8.00 v učebně A608. Po zahájení budete s třídní učitelkou v 

dopoledních hodinách řešit organizační záležitosti. 

Na Vás, rodiče našich žáků, se těšíme ve středu dne 1. 9. 2022 v 17.00 hod. v učebně A608 

(6. patro budovy A). Zde proběhne informativní rodičovská schůzka.  

Vaše účast je nutná, jelikož dostanete potřebné informace o studiu Vašich dětí a vyřídíme 

administrativní náležitosti. 

 

Dne 1. září 2022 si žáci přinesou s sebou: 

1. Kopii a originál vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo jiné školy, ze které přicházíte. 

2. Kopii a originál očkování proti hepatitidě typu B. 

Originály výše uvedených dokumentů budou ihned vráceny. Kopie není třeba ověřovat. 

3. 2x foto studenta velikosti 45x35mm (na zadní stranu prosíme napsat jméno a příjmení). 

4. Psací potřeby a zápisník na poznámky. 

5. Finanční hotovost 30 Kč na jmenovku, finanční hotovost 155 Kč na čip, který budete 

potřebovat na vstup do školy, na objednávání stravování ve školní jídelně a kopírování (čip je 

nevratný), 80 Kč na deník praxe pro 1.-4. ročník a příspěvek na SRPŠ 500 Kč (pozn. u finanční 

hotovosti prosíme přesné částky.) 

6. Šatna: Na klíče od šatny je záloha v hodnotě 300 Kč za každého žáka. Záloha je vratná.  

7. Kontakt na rodiče – mobil, emailovou adresu.   

8. Potřebné učebnice pro odborné i další předměty Vám sdělíme na začátku školního roku. 

9. Na praktické vyučování (masáže) ve škole je potřeba si zajistit certifikovanou 

zdravotnickou obuv, bílé zdravotnické kalhoty, bílé ponožky a bílé triko – bude řešeno na 

začátku školního roku hromadně). 

 

Těšíme se na Vás 

Třídní učitelka 1. MA – Mag. Simona Horníková 

Vedoucí oboru: Mgr. Lucie Malá 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 
Praha 4, 5. května 200/51, IČO: 00638722 DIČ: CZ00638722 

tel.: 244 105 001 
e-mail: studijni@szs5kvetna.cz  web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz   

 


