
STANOVENÍ VÝŠE ŠKOLNÉHO 
      A SLEVY NA ŠKOLNÉM 

 
 
 
 

Výše školného od r. 2020/2021 
 
výše školného:      29.000,- Kč 
obor Kamenosochařství:                0,- Kč 
Na obor kamenosochařství je z marketingových a strategických důvodů dlouhodobě 
poskytnuta sleva ve výši 100% tak, aby obor mohl být zároveň podporován z programů 
MŠMT na podporu řemeslných oborů a škola obor udržela ve vzdělávací nabídce 
 
 

Sleva na školném: 
I. Prospěchová sleva 

Sleva na školném je zavedena od r. 2012/2013 pro obory UM, GD a UF. 
 

1. Je poskytována prvním pěti žákům z ročníku s nejlepšími studijními výsledky.  
2. Výše slevy: 

sleva  výše školného 
1. žák:  20.000,-     9.000,- Kč 
2. žák:  20.000,-     9.000,- Kč 
3. žák:  17.000,-   12.000,- Kč 
4. žák:  17.000,-   12.000,- Kč 
5. žák:  17.000,-   12.000,- Kč 

 
Podmínky poskytnutí slevy: 
1. Sleva je poskytována prvním pěti žákům s nejlepšími studijními výsledky v ročníku 

rozhodného školního roku.  
2. Podmínkou získání slevy na školné je studijní průměr do 1,5 (vyznamenání) a nulová 

neomluvená absence. 
a/ pro žáky školy jsou rozhodující studijní výsledky na konci předcházejícího školního 

roku 
b/ pro nově přijímané žáky je pro posouzení studijního průměru směrodatné  
 poslední vysvědčení  (z 8. roč. ZŠ, případně z 9. roč. ZŠ pro starší uchazeče ) 

 
3. Kritériem pro výběr žáků a stanovení pořadí jsou studijní výsledky 

a/ pro žáky školy jsou rozhodující studijní výsledky na konci předcházejícího školního 
roku. Udělení slevy je podmíněno ukončením klasifikace v řádném termínu  

b/ pro nově přijímané žáky je určující dosažené pořadí v prvním kole přijímacích 
zkoušek. Podmínkou udělení slevy je účast na celé talentové zkoušce (tedy i 
v případě, kdy by měl žák nárok na prominutí části talentové zkoušky – viz podmínky 
přijímacích zkoušek) 

4. V případě dosažení rovnocenných výsledků se sleva přiměřeně rozpočítává. Algoritmus 
výpočtu je v kompetenci vedení školy. 

5. Sleva se formálně poskytuje na papírovém blanketu, který je přílohou řádného podkladu 
k platbě školného, případně smlouvy). 

6. Platnost přiznání slevy je vždy na jeden školní rok. 



 
II. Strategické a marketingové slevy 

 
1. Obor kamenosochařství 
Na obor kamenosochařství je z marketingových a strategických důvodů dlouhodobě poskytnuta sleva ve 
výši 100% tak, aby obor mohl být zároveň podporován z programů MŠMT na podporu řemeslných oborů a 
škola obor udržela ve vzdělávací nabídce 

 
2. Zaměstnanci 
Výše školného pro děti zaměstnanců školy činí 50%. Sleva je stanovena s ohledem na 
marketingový zájem školy umožnit vzdělávání co nejširšímu spektru talentovaných uchazečů a 
kvalitně obsadit vzdělávací místa 

 
 
 
Schváleno dne: 1. 9. 2019  
        


