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MOTIVAČNÍ STIPENDIUM / ŠKOLNÉ DLE PROSPĚCHU  / 0 - 1500,- Kč/ 
 

Výňatek ze smlouvy o poskytnutí vzdělání 
 

Výše školného dle čl. I odst. 1 této smlouvy je ovlivnitelná průměrným prospěchem žáka, který svým 

přístupem k plnění školních povinností bezprostředně ovlivňuje školné za následující pololetní období 

– tzv. motivační školné. Systém pro stanovení motivačního školného je následující:  

 

1.  Plátce školného za žáka prvního ročníku  uhradí splátku  školného za 1. pololetí školního roku 

2023/2024  

v plné  výši, tj. 7.500 Kč. Nárok na snížené  měsíční školné  může vzniknout od 2. pololetí,   a to 

v závislosti 

na průměru známek  za 1. pololetí prvního ročníku studia. Vztah průměru známek a výše školného je 

uveden  

v odst. 3 tohoto článku. 

 

2. U žáka druhého, třetího a čtvrtého ročníku se pro snížení měsíčního školného v období 1. pololetí 

vychází 

z průměru známek za 2. pololetí předchozího ročníku. Pro určení měsíčního školného v období 2. 

pololetí se vychází z průměru známek za 1. pololetí aktuálně studovaného ročníku. Vztah průměru 

známek a výše školného je uveden v odst. 3 tohoto článku. 

 

3. Žák nemá nárok na snížení výše školného přesto, že jeho studijní výsledky dosahují průměru známek 

1,00 – 1,50, v případě, že: 
 

a) je ve sledovaném klasifikačním období hodnocen stupněm „dobrý, dostatečný a nedostatečný“ 

z jakéhokoliv předmětu; 
 

b) není klasifikován ze všech předmětů, které jsou určeny školním vzdělávacím programem 

příslušného oboru (výjimku tvoří uvolnění z tělesné výchovy);  
 

c) žák obdrží snížené hodnocení z chování nebo je mu uděleno jakékoli z výchovných opatření, 

která obsahují ustanovení školního řádu; 
 

d) se dostane do prodlení s úhradou školného po dobu delší než dva měsíce od data splatnosti 

školného uvedené v čl. I. odst. 4 této smlouvy  

 
 Jednotné parametry motivačního školného jsou platné  pro všechny ročníky všech oborů  

 Skupina prospěchu  Studijní výsledky  Výše měsíčního školného 

 I.  1,00                0 Kč 

 II.  1,01 -  1,28         500 Kč 

 III.  1,29  -  1,50       1000 Kč 

 IV.  1,51  a  více       1500 Kč 


