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SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ PLACENÝCH SLUŽEB A ÚKONŮ  
NAD RÁMEC ŠKOLNÉHO 

Čl. 1 

Předmět a rozsah úpravy 

Tato směrnice je platná pro všechny žáky, vyučující a zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Upravuje rozsah, obsah a cenu za služby, které nejsou součástí školného. 

Čl. 2 

Základní školné 

Základní školné je stanoveno ve Smlouvě o studiu a konkretizováno Výměrem na 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. 

Čl. 3 

Příspěvek do třídního fondu 

Každý žák je povinen přispívat do třídního fondu ve výši 400,-Kč/1 školní rok. Příspěvek 

je splatný vždy k poslednímu dni měsíce září v daném školním roce. Částka bude pokrývat 

náklady na kulturní akce, exkurze a odborné přednášky třídního charakteru. Závěrečné 

vyúčtování třídního fondu bude sděleno všem žákům nejpozději poslední den daného 

školního roku. 

Aktuální výše příspěvku do třídního fondu je stanovena vždy rozhodnutím ředitele školy, 

které musí být schváleno Školskou radou s uvedením výše platby a období platnosti. 

Čl. 4 

Škoda na majetku školy 

Všichni žáci jsou povinni uhradit v plné výši škodu způsobenou svým chováním a 

jednáním, která vznikne na majetku školy (úmyslné poškození nábytku učeben a šaten, 

nástěnek, oken, osvětlení, hardwarového a softwarového vybavení, datových rozvodů 

a zásuvek, výmaleb, elektroinstalace, hasicích přístrojů a hydrantů, …). Částka bude 

vyčíslena na základě dokladu vydaného firmou, která provede odstranění škody. 
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Čl. 5 

Sazebník úhrad dalších služeb 

Sazebník úhrad dalších služeb představuje platbu za úkony, které nejsou zahrnuty v ceně 

školného a jsou poskytovány individuálně na základě reálné potřeby nebo nutnosti. 

 Položka/úkon Částka Forma úhrady 
1. Duplikát maturitního vysvědčení 200 Kč hotově 
2. Duplikát ročníkového vysvědčení 200 Kč hotově 
3. Komisionální přezkoušení (pochybnost s 

hodnocením ze strany žáka nebo zákonného 
zástupce žáka) 

600 Kč hotově 

4. upomínka – nezaplacení školného 200 Kč bezhotovostně 
na účet školy 

5. Kopie A4 (jednostranná, černobílá) 2 Kč hotově 
6. Kopie A4 (oboustranná, černobílá) 4 Kč hotově 

V Orlové – Lutyni 31. 8. 2022 

 Marek Kučera RNDr. Michaela Masná, Ph.D. 

 předseda školské rady ředitel školy 

 


