Poskytované služby v průběhu přijímacího řízení
Rezervace ubytování a
vystavení potvrzení o
ubytování pro vízové účely

 Služba zahrnuje rezervaci ubytování v jednom z níže uvedeném
ubytovacím zařízení, vystavení potvrzení o ubytování a úhradu poplatků u
notáře. Poplatek je nevratný.
Cena za rezervaci a vystavení potvrzení pro vízové účely:
500 Kč / 20 EUR (pozn. na bankovní účet školy musí být doručena
uvedená částka).
 Nabízená ubytovací zařízení
Na Karmeli poskytuje ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích, přibližně 50 m
od školy. Parkoviště není k dispozici. Cena za lůžko 4 000 Kč / měsíc. Pro
ubytování je nutné se prokázat potvrzením o studio. Smlouva se uzavírá
standardně na celý akademický rok. Po předchozí dohodě s
ubytovatelem lze smlouvu uzavřít na kratší lhůtu.
Web: www.ubytovaninakarmeli.cz
ŠKODA AUTO Ubytovna poskytuje ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích,
přibližně 15 minut od školy. Cena za lůžko 4 000 Kč / měsíc. Pro
ubytování je nutné se prokázat potvrzením o studio. Smlouva se
standardně uzavírá na celý akademický rok. Po předchozí dohodě s
ubytovatelem lze smlouvu uzavřít na kratší lhůtu.
Na našich webových stránkách (Sekce: O škole – Praktické informace a
ubytování) naleznete ještě další ubytovatele. V případě zájmu o
ubytování v těchto ubytovacích zařízení je nutné kontaktovat
ubytovatele napřímo. Upozorňujeme, že je nutné si vyžádat a
zkontrolovat, zda vystavené dokumenty splňují podmínky stanovené pro
vízový proces.
Pro ubytování je třeba se prokázat potvrzením o studio. Ubytování bude
poskytnuto do naplnění kapacit. Úhrada za ubytování se platí při příjezdu
do ubytovacího zařízení.

Odeslání dokumentů o
přijetí ke studia
prostřednictvím expresní
mezinárodní kurýrní služby

 Cena: 1 000 Kč / 40 EUR (pozn. na bankovní účet školy musí být
doručena uvedená částka)

Asistence při uznávání
předchozího vzdělání (tzv.
nostrifikace)

 Služba je určen především pro uchazeče, kteří před přijetím ke studio
nemají pobyt v České republice a nemohou proces nostrifikace zahájit
osobně.

 Poplatek je nevratný.

 Pro uchazeče o bakalářské studium služba zahrnuje přípravu dokumentů
pro podání žádosti o uznání zahraničního středoškolského vzdělání ve
spolupráci se studentem, podání žádosti jménem studenta na základě
plné moci příslušnému krajskému úřadu a uhrazení administrativního
poplatku za podání žádosti příslušnému krajskému úřadu.
 Pro uchazeče o magisterské studium služba zahrnuje přípravu
dokumentů pro podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání ve spolupráci se studentem, vytipování oborově příbuzné
veřejné vysoké školy, podání žádosti jménem
 Poplatek je nevratný.
 Cena: 2 000 Kč / 80 EUR (pozn. na bankovní účet školy musí být
doručena uvedená částka)

Závazná objednávka
Pokud Vás naše nabídka služeb zaujala, vyplňte, prosím, své osobní údaje a zaškrtněte službu, o kterou
máte zájem..
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Variabilní symbol:
Závazně objednávám službu (v případě rezervace ubytování, lze označit jen jednu možnost):
☐

Rezervace ubytování Na Karmeli

☐

Rezervace ubytování ŠKODA AUTO Ubytovna

☐

Odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby

☐

Asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci

Datum:

Podpis:

Podepsanou kopii a potvrzení o zaplacení poplatku odešlete elektronicky na: denisa.rimalova@savs.cz

Poplatek placený v CZK je třeba uhradit na:
Č.BÚ CZK: 2108726654/2700
IBAN: CZ80 2700 0000 0021 0872 6654

Poplatek placený v EUR je třeba uhradit na:
Č. BÚ EUR: 2108726662/2700
IBAN: CZ58 2700 0000 0021 0872 6662
SWIFT: BACXCZPP

Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě Vám doporučujeme zaslat objednávku ubytování již v prvním
kole přijímacího řízení.

