
DIFERENCOVANÉ ŠKOLNÉ - MOTIVACE KE KVALITNÍMU ŠKOLNÍMU VÝKONU 
 

(výňatek ze smlouvy o poskytnutí vzdělání - motivační stipendium) 
  

I. 
A. Platné pro první, druhé a třetí ročníky (platná pro studenty, kteří zahájili studium po 1. 9. 2017) 
   Výše školného je stanovena na Kč 1.300,- (tisíc tři sta korun) měsíčně tj. 13.000,- Kč za rok, 
 vyjma měsíců července a srpna. V souladu s čl. III. této smlouvy se tato částka může lišit 
 (může být pouze nižší) za každé pololetí příslušného školního roku tj.   ( 0,-Kč - 1.300,-Kč ).   
 
B. Platné pro čtvrté ročníky.  Výše školného je stanovena na Kč 1.200,-- (tisíc dvě stě korun) 
 měsíčně tj. 12.000,- Kč za rok. V souladu s čl. III. této smlouvy se  tato částka může lišit (může být 
 pouze nižší) za každé pololetí příslušného šk. roku tj.   ( 0,-Kč - 1.200,-Kč ).   
 

       III. 
 

Určování výše školného je závislé na prospěchu žáka, který svým přístupem k plnění školních 
povinností bezprostředně ovlivňuje školné za stanovené období. 

 
1. U studentů prvních ročníků bude snížené školné platit až od 2. pololetí a to podle průměru 

známek za 1. pololetí prvního ročníku studia. U skupiny průměru I., II., III. se nesmí objevit 
hodnocení dobrý a dostatečný. Při sníženém stupni z chování nemá student nárok na snížené 
školné. 

 
Platí pro studenty 1. ročníku: 
 
SKUPINA                       STUDIJNÍ VÝSLEDKY                           MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ 

 
I.     1,00  -  1,14        0,- Kč 
II.   1,15  -  1,28    400,- Kč 
III.   1,29  -  1,50    750,- Kč 
V.   1,51 a více             1.300,- Kč 
 

2. U studentů druhých, třetích a čtvrtých ročníků se při určení měsíčního školného za období 
prvního pololetí vychází z průměru známek za druhé pololetí předchozího ročníku, při určení 
měsíčního školného za období II. pololetí z průměru známek za první pololetí tohoto ročníku.  U 
skupiny průměru I., II., III. se nesmí objevit hodnocení dobrý a dostatečný. Při sníženém stupni 
z chování nemá student nárok na snížené školné. 

 
Platí pro studenty 2. a 3. a 4. ročníku: 
 
SKUPINA                       STUDIJNÍ VÝSLEDKY                           MĚSÍČNÍ ŠKOLNÉ 

 
I.   1,00  -  1,07         0,-Kč 
II.   1,08  -  1,33    400,- Kč 
III.   1,34  -  1,63    750,- Kč 
IV.   1,64 a více             1.300,-  Kč (u studentů 4. roč. 1200,- Kč) 
 


