Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

Podmínky k přihlášení do vzdělávacího kurzu
1) Přihlášení je závazné a účastník se potvrzením přihlášky registruje ke zvolenému kurzu.
Před zahájením kurzu (přibližně 14 dní předem) účastník obdrží bližší pokyny k zahájení a průběhu kurzu.

2) V pokynech budete také vyzváni k úhradě kurzu. Do té doby kurz nehraďte. V případě zrušení účasti v
kurzu budete vyzváni k uhrazení poplatku za pozdní odhlášení a to v těchto intervalech:
a) do 1 měsíce před zahájením kurzu – 0 (vratka v plné výši ceny kurzu),
b) do 14 dnů před zahájením kurzu - 50 % (vratka 50 % ceny
kurzu),
c) do 7 dní před zahájením kurzu – 75 % (vratka 25 % ceny kurzu).
3) Kurz je možné uhradit hotově v pokladně školy – adresa: Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most denně od 7:00 do
15:30 hodin, dále převodem na číslo účtu KB Most 3295460277/0100, variabilní symbol Vám bude přidělen
před zahájením kurzu, specifický symbol je číslo kurzu z tabulky níže.
Název kurzu

SS

SS

Název kurzu

Sanitář

0814

0114

Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce
z pedagogiky

Kinestetická mobilizace

1314

1014

Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky

Zdravotně-sociální pracovník

1214

1114

Chůva pro dětské koutky

Podnikatelské minimum

1116

1117

Účetní a daňová poradna

4) Informace pro uchazeče evidované na úřadu práce:
Kurz úřad práce proplatí vzdělávací instituci až po realizaci a úspěšném ukončení kurzu účastníkem, a proto
vzdělávací instituce požaduje garanci formou zálohy na úhradu počátečních nákladů kurzu ve výši 1 000,-Kč,
které budou účastníkovi vráceny po jeho úspěšném ukončení. Pro potřeby úřadu práce potvrzujeme tiskopis
žádosti o zařazení do kurzu.
5) Vzdělávací instituce si vyhrazuje právo v případě nedostatku uchazečů nebo jiných skutečností
znemožňujících kurz uskutečnit termín zahájení odsunout. O této informaci bude účastník včas uvědomen.
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