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1 ŠKOLNÉ
1.

     a) Výše měsíčního školného u žáků  učebních oborů činí:
Cukrář 300,- Kč
Kuchař-číšník 300,- Kč
Kuchař 300,- Kč
Číšník 300,- Kč
Kadeřník 400,- Kč

    b) Výše měsíčního školného u žáků  studijních oborů činí:
   Kosmetické služby     500,- Kč
   Hotelnictví     500,- Kč
   Analýza potravin   500,- Kč
   Cestovní ruch     (2.  - 3. ročník)      600,- Kč
   Cestovní ruch     (4. ročník)      800,- Kč

      1. ročníky výše uvedených oborů bez školného

c) Výše měsíčního školného u žáků denního nástavbového studia činí:    600,- Kč

2.  Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí prospěch 1,20 včetně, jsou následující školní  
     pololetí od placení školného osvobozeni.
   Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí prospěch do 1,50 včetně, platí v následující        
   školní pololetí polovinu.

3.
 a) Školné učebních oborů se hradí ve dvou splátkách

       1. splátka do 15. 9. příslušného roku za září až prosinec (za čtyři měsíce)
       2. splátka do 15. 1. příslušného roku za leden až červen (za šest měsíců)

b) Školné studijních oborů se hradí ve dvou splátkách
     1. splátka do 15. 9. příslušného roku za září až prosinec (za čtyři měsíce)
     2. splátka do 15. 1. příslušného roku za leden až červen (za šest měsíců)

c) Školné nástavbového studia se hradí:
za školní rok 2018/2019:
- k 30.4.2018 částka 600,- Kč (za měsíc září 2018)
- k 5.9.2018 částku 2400,- Kč (za měsíce říjen 2018 – leden 2019)
- k 15.1.2019 částku 3000,- Kč (únor – červen 2019),

  za školní rok 2019/2020 ve dvou splátkách:
- 1. splátka 3000,-- Kč do 15.9.2019 (září 2019 – leden 2020)
- 2. splátka 3000,-- Kč do 15.1.2020 (únor – červen 2020)

d) V odůvodněných případech může ředitelka školy povolit měsíční placení školného po
   předložení písemné žádosti. Žádost je nutno podat pro každý školní rok opětovně.  Potvrzené

žádosti o měsíční placení školného se evidují u katalogového listu, kopii předá třídní učitel na
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ekonomický úsek.

4. Žáci zaměstnanců školy jsou osvobozeni od placení školného s výjimkou nástavbového studia.

5. Při ukončení studia v průběhu školního roku má žák s výjimkou nástavbového studia, právo na
 vrácení  školného  za  měsíce,  které  následují  po  měsíci,  ve  kterém  ukončil  studium.  Žáci

nástavbového studia mají nárok na vrácení zaplaceného školného za následující pololetí.

6.  Při  zahájení studia v průběhu školního roku  platí  žák školné počínaje měsícem, ve kterém
zahájil  studium s výjimkou žáků nástavbového studia,  kteří  musí zaplatit  plnou výši pololetního
školného počínaje pololetím, ve kterém studium zahájili.

7. Opakování  studia  je  povoleno pouze po zaplacení  školného za  celý  příslušný školní  rok
najednou.  Školné  nebude  žákovi  při  přerušení  nebo  ukončení  studia  vráceno ,  pouze  ve
vyjímečných případech odsouhlasených ředitelkou školy (např. vážné zdravotní důvody).

2 Poplatky za zkoušku

1. Praktická závěrečná učňovská zkouška
- obor Kuchař – číšník, Cukrář  300,-- Kč
- obor Kadeřník 350,-- Kč

2. Praktická maturitní zkouška
- obor Hotelnictví, Analýza potravin, Podnikání 300,-- Kč
- obor Kosmetické služby 300,-- Kč

3. Doplnění klasifikace v mimořádném termínu 200,-- Kč
4. Opravná zkouška na konci 2. pololetí – jednotlivá 200,-- Kč
5. Opravná maturitní nebo závěrečná – jednotlivá 400,-- Kč
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