Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108

Školné
Základní cena: 10 000,- Kč za školní rok (při úhradě formou jedné nebo dvou splátek
v termínech určených platebním výměrem)
Možnosti splátek: A) jedna splátka v celkové výši školného do 15. 9.
B) dvě splátky - 1. splátka do 15. 9. ve výši 5 000,- Kč
- 2. splátka do 15. 2. ve výši 5 000,- Kč
C) měsíční splátky - vždy do 15. dne v měsíci (září až červen) ve výši
1100,- Kč
O úhradu formou měsíčních splátek je nutno písemně požádat do 5. dne prvního měsíce
daného pololetí školního roku.
Dnem úhrady je den připsání částky na účet školy.
Platební výměr je nedílnou součástí smlouvy o studiu.
Bankovní spojení: KB Orlová, číslo účtu: 27-186610287/0100
Forma úhrady: a) převodem z účtu
b) vkladem hotovosti na účet v kterékoli pobočce bank
c) poštovní složenkou typu C
Variabilní symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka)
Konstantní symbol: 0308 - při platbě formou a
0179 - při platbě formou b
Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu (forma a) nebo kopie pokladní nebo poštovní
složenky (forma b,c). Ten je student povinen v případě vyzvání předložit. (Dokladem o
úhradě není příkaz k úhradě).

Co získáváte za školné:
- nemusíte si kupovat žádné učebnice (s výjimkou učebnice do angličtiny)
- pokud jste celý den přítomen ve výuce, je cena oběda jen 30Kč, jinak je základní cena 60Kč
- hradíme žákům vstupné na mimoškolní akce – návštěvy kina, divadla, koncerty, exkurze
- hradíme žákům dopravu na mimoškolní akce – exkurze, lyžařský kurz, adaptační kurz
- hradíme žákům celoškolní placené akce – besedy, preventivní a výchovné akce
- v odborných předmětech má každý žák k dispozici školní notebook nebo PC

