Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.
Rejskova 2987/4, Prostějov

ŠKOLNÉ
ŠKOLNÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLNÉ
forma
studia

denní

SNÍŽENÉ ŠKOLNÉ
PROSPĚCHOVÉ

roční

18.000,-

1,00-1,10

1,11–1,30

1,31–1,50

SOCIÁLNÍ
při přiznání
stipendia

1.000,-

1.100,-

1.200,-

500,-

měsíční

1.500,-

Denní studium
Školné je ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Platí se za 12 měsíců v roce k 10. dni v daném měsíci.
Výše školného může být upravena přiznáním prospěchového či sociálního stipendia.
Školné se hradí bezhotovostní úhradou na účet školy 234708722/0300. Jako variabilní
symbol se uvádí prvních šest číslic rodného čísla.
SNÍŽENÉ PROSPĚCHOVÉ ŠKOLNÉ
Snížené prospěchové školné je přiznáno žákům denního studia s vynikajícím prospěchem a
s minimální absencí.
Kritéria k udělení sníženého prospěchového školného u žáků nastupujících
do 1. ročníku
- prospěch žáka ve 2. pololetí 9. třídy základní školy: prospěl s vyznamenáním (dokládá se
kopií vysvědčení),
- žák nesmí být v 9. třídě základní školy kázeňsky řešen sníženou známkou z chování a nesmí
mít neomluvené hodiny (dokládá se kopií vysvědčení).
Kritéria k udělení sníženého prospěchového školného u žáků školy
- prospěch žáka za předchozí školní rok: prospěl s vyznamenáním (vychází se ze školní
evidence na konci ročníku),
- celková absence žáka nesmí za předchozí školní rok překročit 10 % (vychází se ze školní
evidence),
- žák nesmí být za předchozí školní rok kázeňsky řešen (důtka třídního učitele, důtka ředitele
školy, podmíněné vyloučení) a nesmí mít neomluvené hodiny (vychází se ze školní evidence).
- pro přiznání sníženého prospěchového školného nesmí být ke dni rozhodnutí ředitele školy
u žáka evidován nedoplatek na školném; zároveň v předchozím školním roce nesmí být
evidován dluh na školném vyšší jak dvě měsíční splátky.
Snížené prospěchové školné se přiznává vždy na celý školní rok. U studentů 1. ročníku se
snížené prospěchové školné přiznává na 1. pololetí školního roku, od 2. pololetí se postupuje
podle prospěchu a absence za předcházející pololetí (vychází se přitom již z evidence školy).

