Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o.

CENÍK SLUŽEB
Vnitřní předpis, kterým se upravují finanční otázky pro žáky školy v souladu se smlouvou
o podmínkách studia v soukromé škole bod III. odst. 3. Vnitřní předpis je přílohou této
smlouvy.

Úplata za vzdělávání a školské služby dle § 123 školského zákona
a)

Zápisné:
1.000 Kč
Administrativní poplatek za podání a zpracování přihlášky. Hradí se spolu s přihláškou. Žák
nehradí zápisné v případě přestupu z jiné školy dle podmínek školského zákona.

b)

Úplata za vzdělávání (dále jen školné)
v kombinované formě studia:

30.000 Kč za školní rok

Částku je možné uhradit hotově ve škole nebo převodem na účet školy
2102749935/2700 (jako variabilní symbol uveďte šestimístnou část rodného čísla před
lomítkem). V částce je zahrnuta platba za účast na online výuce a konzultacích s učiteli
školy, za digitální učební materiály, počítačové programy a pomůcky, které jsou
k dispozici ve škole nebo v e-learningovém systému. V částce není zahrnuto vybavení
vlastního počítače, včetně softwaru, kamery a zařízení pro přenos zvuku, jehož pořízení
je naopak osobní povinností každého žáka. Totéž platí o stabilním internetovém
připojení.
Školné je možné hradit najednou nebo ve splátkách takto:
•
•
•

celou částku nebo první splátku ve výši 1/3, tj. 10.000 Kč při podpisu smlouvy,
v následujících letech pak vždy do 15. srpna před začátkem nového školního
roku,
druhou splátku ve výši 1/3 nejpozději do 15. listopadu příslušného školního roku,
třetí splátku ve výši 1/3 nejpozději do 15. února příslušného školního roku.

c)

Pokud žák neuhradí školné včas, ale vyjádří zájem úhradu provést, uhradí navíc smluvní
pokutu ve výši 3 % z dlužné částky za každý nově započatý měsíc prodlení po termínu
splatnosti.

d)

Při platbě školného ze zahraničí vzniká žákovi povinnost navýšit každou platbu o přesnou
částku ve výši poplatků bance za převod ze zahraničí do České republiky (částka se
pohybuje kolem 200 Kč).

Žák může z vážných důvodů požádat o jiný splátkový kalendář. Každá žádost musí být doručena
písemně v dostatečném předstihu.
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Poplatky za další vyžádané služby
a)

Za stejnopisy a opisy vysvědčení:
(dle § 28 odst. 8 školského zákona)

100 Kč

b)

Za potvrzení údajů o prospěchu:
(např. na přihlášce ke studiu na VŠ, VOŠ)

50 Kč za první přihlášku
(25 Kč za každou další)

c)

Rozdílová zkouška (při přestupu z jiné školy):

200 Kč/předmět

d)

Zkoušky v mimořádných termínech:

200 Kč/předmět
max. 1 000 Kč za den

e)

Stornopoplatek za zrušení termínu zkoušek:

400 Kč

f)

Studijní podpora (koučink):

10 000 Kč/pololetí

Změna tohoto vnitřního předpisu školy nemění žádná ustanovení smlouvy o podmínkách
studia v soukromé škole.
Tento vnitřní předpis a výše úplaty a poplatků je platný od data vydání a může být přiměřeně
měněn v závislosti na vývoji inflace v České republice, maximálně však 1x za školní rok. Změna
musí být prokazatelně oznámena nejméně 3 měsíce předem.

V Mladé Boleslavi dne 4. června 2022

PhDr. Alena Varhanová
jednatelka a zřizovatelka školy
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