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Za účelem
- zvýšení motivace žáků SŠ a studentů VOŠ ke kvalitním studijním výsledkům
- posílení snahy žáků
termínech

a studentů o klasifikaci a skládání zápočtů a zkoušek v řádných

- eliminace zvýšené nedocházky žáků a studentů na vyučování
stanovuji motivační systém ke studiu ve formě slev na školném, stipendií
a manipulačních poplatků:
I. SLEVY NA ŠKOLNÉM PRO ŽÁKY, KTEŘÍ ZAHÁJILI STUDIUM PŘED ŠK. ROKEM
2017/18
- vztahují se na platby školného od 2. ročníku, v závislosti na vysvědčení z přecházejícího
pololetí, výše školného platí na následující pololetí
a) žáci s průměrem 1,00 - školné neplatí
b) žáci s průměrem 1,01-1,50 s nejhorším hodnocením „chvalitebný“ – 4.000,- Kč/pololetí,
s možností měsíčních splátek 800,-Kč
c) žáci s průměrem 1,51-2,00 s nejhorším hodnocením „chvalitebný“ – školné 5.000,Kč/pololetí, s možností měsíčních splátek 1.000,- Kč
d) žáci s průměrem vyšším nebo hodnocením jiným, než je uvedeno v bodech a)-c) hrací
školné v plné výši, tj. 6.500,- Kč/pololetí, s možností měsívyšším nebo hodnocením jiným,
než je uvedeno v bodech a)-c) hrací školné v plné výši, tj. 6.500,- Kč/pololetí, s možností
měsíčních splátek 1.300,- Kč.
e) při uplatnění jakéhokoliv kázeňského postihu vůči žákovi ze strany školy je školné
v následujícím klasifikačním období (pololetí) žákem hrazeno v plné výši
f) podmínkou pro přiznání slevy na školném je vyrovnání veškerých finančních závazků žáka
vůči škole.

II. SLEVY NA ŠKOLNÉM PRO ŽÁKY POČÍNAJE PRVNÍM ROČNÍKEM, ZAHAJUJÍCÍM
STUDIUM VE ŠK. R. 2017/18
− vztahují se na platby školného od 2. ročníku, v závislosti na vysvědčení z přecházejícího
pololetí, výše školného platí na následující pololetí
a) studijní průměr 1,00: pololetní školné 2.000,- Kč, s možností měsíční splátky ve výši 400,Kč
b) studijní průměr 1,01-1,50 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní
školné 4.000,- Kč, s možností měsíční splátky 800,- Kč
c) studijní průměr 1,51-2,00 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní
školné 6.000,- Kč, s možností měsíční splátky 1.200,- Kč
d) na studijní průměr vyšší než 2,00 nebo nižší při hodnocení „dobře“ a horším se sleva na
školném nevztahuje, pololetní školné činí 7.500,- Kč, s možností měsíční splátky
1.500,- Kč.
e) při uplatnění jakéhokoliv kázeňského postihu ze strany školy je školné v následujícím
klasifikačním období (pololetí) žákem hrazeno v plné výši bez ohledu na studijní prospěch.
f) podmínkou pro přiznání slevy na školném je vyrovnání veškerých finančních závazků žáka
vůči škole.
III.

STIPENDIA

- vztahují se na studenty vyšší odborné školy
a)

při studijním průměru 1,00 – stipendium 5.000,- Kč

b) při studijním průměru 1,01 – 1,20 – stipendium 3.000,- Kč
c)

při studijním průměru 1,21-1,50 – stipendium 2.000,- Kč

d) podmínkou je nejhorší hodnocení „velmi dobře“ – při udělení všech zápočtů a zkoušek
v prvním a řádném termínu
e)

vyplácejí se za vzdělávací období na základě žádosti studenta o udělení stipendia.
Žádost podává student bezprostředně po skončení příslušného vzdělávacího období,
nejpozději do 30 dnů od začátku dalšího vzdělávacího období, v posledním vzdělávacím
období do 30 dnů od jeho ukončení.

f)

podmínkou pro přiznání stipendia je vyrovnání veškerých finančních závazků studenta
vůči škole.

IV.

ČERVENÝ DIPLOM ABSOLVENTA VOŠ

- mimořádné stipendium 2.000,- Kč získává absolvent, který
a)

byl po celou dobu studia hodnocen nejhorším klasifikačním stupněm „velmi dobře“

b) se studijním průměrem v průběhu studia do 1,5
c)

složil všechny zkoušky a zápočty v řádných termínech

d) s výsledkem absolventské zkoušky „prospěl s vyznamenáním“
e)

podmínkou pro přiznání mimořádného stipendia je vyrovnání veškerých finančních
závazků studenta vůči škole.

V.

MANIPULAČNÍ POPLATKY

- se vztahují na pololetní klasifikaci žáků SŠ a zkoušky a zápočty studentů VOŠ, skládané
v jiných než řádných termínech, na případy nezodpovědného přístupu ke studiu a na
nestandardní administrativní úkony:
a) zkoušení žáků SŠ k pololetní klasifikaci v náhradním termínu (dodatečné zkoušky),
komisionální opravné zkoušky – 300,- Kč/zkouška
b) zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky studentů VOŠ
300,- Kč/zkouška

v druhém a dalším termínu -

c) podání žádosti studenta VOŠ o prodloužení zkouškového období – 500,- Kč
d) podání žádosti o prodloužení termínu pro odevzdání maturitní nebo absolventské práce
1.000,- Kč
e) podání žádosti o složení absolutoria v náhradním termínu 5.000,- Kč
f) 1 hodina individuální konzultace studenta VOŠ z důvodu absence nad limit, stanovený
vyučujícím – 300,- Kč/hod.
g) nedodržení termínu, stanoveného v harmonogramu pro příslušný školní rok: 200,- Kč
h) ztráta průkazu studenta VOŠ (indexu), doplnění údajů – 500,- Kč
i) ředitelka školy ve spolupráci s pedagogickou radou individuálně posoudí důvody pro
konání opravných zkoušek, zkoušek v náhradním termínu a řešení nestandardních situací
může rozhodnout na základě žádosti žáka/studenta o prominutí nebo snížení poplatku
VI.

PODPORA INTEGRACE ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE ZTP

- žáci/studenti se ZTP mohou požádat o studium bez placení školného/se sníženým
školným – za podmínky řádné docházky do školy a svědomitého plnění studijních úkolů.
Žádost podávají nejpozději do 30 dnů od zahájení studia.
VII.
-

PODPORA AKTIVITY A INICIATIVY STUDENTŮ VOŠ

rozhodnutím ředitelky školy může být studentům VOŠ na základě žádosti studenta
prominuto nebo sníženo školné za příslušný semestr v případech:

a) účast na zabezpečení mimoškolních aktivit žáků střední školy
b) účast na náborových aktivitách na základních a středních školách a na propagačních
akcích školy
c) reprezentace školy
d) účast na zabezpečení spolupráce se sociálními partnery
VIII.

PODPORA STUDIA SOCIÁLNĚ SLABÝCH ŽÁKŮ

- rozhodnutím ředitelky školy může být žákům SŠ a studentům VOŠ sníženo nebo prominuto
školné ze sociálních důvodů. Písemná žádost o snížení nebo prominutí školného musí být
doložena adekvátním odůvodněním žádosti, případně potvrzením příslušného úřadu
platným v aktuálním šk. roce. Úleva je poskytována za podmínky řádné docházky do školy
a přijatelných studijních výsledků.
České Budějovice 20. prosince 2018

Ing. Zdeňka Dočekalová
ředitelka

