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I.

Školné pro žáky střední školy

1.

Žáci střední školy hradí školné ve výši 6.500,- Kč za první ročník (1. pololetí 0,- Kč), v dalších
ročnících nejvýše 13.000,- Kč. Konkrétní částka školného závisí v souladu s Motivačním
systémem k podpoře studijních výsledků na prospěchu žáka v uplynulém pololetí.

1.

Počínaje školním rokem 2017/18 hradí žáci střední školy školné ve výši 7.500,- Kč za první
ročník (1. pololetí 0,- Kč), v dalších ročnících nejvýše 15.000,- Kč. Konkrétní částka školného
závisí na studijních výsledcích žáka v uplynulém pololetí.

2.

Školné je splatné ve dvou pololetních částkách, vždy do 15. dne v prvním měsíci příslušného
období.

3.

Ředitelka školy může rozhodnout o umožnění platby v částkách měsíčních, přičemž
odpovídající částky jsou splatné vždy do 15. dne v příslušném měsíci. Součet měsíčních
plateb v příslušném období/pololetí odpovídá výši stanoveného pololetního školného.

4.

Ředitelka školy může po posouzení předchozí žádosti žáka/zákonného zástupce povolit
odklad platby školného. Bere přitom v úvahu závažnost důvodů, ze kterých je žádost podána
a dosavadní přístup žáka k plnění studijních povinností.

5.

V případě, že žák ukončí studium v průběhu pololetí, nemá škola povinnost poměrnou část
školného vracet. Pokud žák platí školné v měsíčních splátkách a ukončí studium v průběhu
pololetí, je povinen doplatit školné do výše pololetního školného. V odůvodněných případech
předčasného ukončení studia bude škola postupovat individuálně.

II. Školné pro studenty vyšší odborné školy
1.

Studenti VOŠ hradí školné ve výši, termínech a způsobem, uvedeným ve smlouvě o studiu.

2.

Výše školného pro všechny obory VOŠ je stanovena na 20.000,- Kč za školní rok, splatná ve
dvou částkách, vždy do 15. dne prvního měsíce vzdělávacího období (září, únor).

3.

Z propagačních důvodů může ředitelka školy rozhodnout o snížení školného pro studenty
prvních ročníků VOŠ až do poloviny stanoveného školného. Případné snížení výše školného
je pro každý školní rok určeno prováděcím předpisem a dodatkem ke smlouvě o studiu.

4.

V případě, že student opakuje ročník nebo je přijat ke studiu po předchozím absolvování jiné
vyšší odborné školy nebo vysoké školy (nebo podstatné části studia na této škole) a jsou mu
v příslušném ročníku studia VOŠ uznány zkoušky a zápočty v nadpoloviční většině, může
ředitelka školy rozhodnout o snížení platby školného až na výši 5.000,- Kč/šk.rok (podle
počtu povinně absolvovaných předmětů).

5.

Student může písemně požádat ŘŠ o snížení, případně prominutí školného z důvodu
zdravotního postižení, z důvodu extrémně nepříznivé sociální situace (je vhodné doložit
lékařským potvrzením, potvrzením ÚP). Na základě uvedené žádosti může ŘŠ rozhodnout
o snížení, prominutí, případně odložení placení školného.

6.

Školné může být rozhodnutím ŘŠ částečně nebo úplně prominuto také v případě, že student
VOŠ se aktivně zapojuje do vnější činnosti školy, školu významně reprezentuje, podílí se na
náborových akcích žáků základních a středních škol, aktivně se účastní na zabezpečení
mimoškolních aktivit žáků vlastní střední školy a spolupráce se sociálními partnery.

III. Společná ustanovení
1.

Školné od žáků a studentů školy je vybíráno na základě smlouvy se žákem (zákonným
zástupcem)/studentem. Smlouvou je stanovena výše školného, termíny a způsob úhrady.
Smlouva je platná po celou dobu studia. Ke změně smlouvy může škola přistoupit pouze
z vážných příčin, zejména z důvodu změny legislativy MŠMT. Případné změny podmínek jsou
doplňovány smluvními dodatky.

2.

K podpoře zvýšení úsilí o kvalitu studia a zapojení žáků/studentů do veřejných
a mimoškolních aktivit je vnitřním předpisem školy stanoven Motivační systém k podpoře
studijních výsledků.

3.

Škola má zájem na integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a studentů, proto za
podmínky řádné docházky na výuku a uspokojivých studijních výsledků umožňuje těmto
žákům studium za zvýhodněných finančních podmínek. Ředitelka školy po posouzení písemné
žádosti žáka (zákonného zástupce)/studenta může školné prominout nebo snížit.

4.
−
−

Způsob úhrady školného je proveden po předchozí dohodě žáka/zákonného zástupce žáka
a vedení školy
převodem na bankovní účet školy
v hotovosti do pokladny v sekretariátu školy

5.

Žák/student může požádat o umožnění platby pololetního školného ve splátkách.

6.

Nebude-li provedena platba do uvedených termínů, účtuje škola za každý měsíc prodlení
5 % penále z celkové dlužné částky.

7.

Ředitelka školy může po posouzení předchozí žádosti žáka/zákonného zástupce/studenta
povolit odklad platby školného. Bere přitom v úvahu závažnost důvodů, ze kterých je žádost
podána a dosavadní přístup žáka k plnění studijních povinností.

České Budějovice 15. srpna 2015

Ing. Zdeňka Dočekalová
ředitelka

