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ŠKOLNÉ
výše a varianty úhrady
pro školní rok 2019/2020
školné ZŠ se pro školní rok 2019/2020 navyšuje v souladu se Smlouvou o vzdělávání
o průměrnou míru inflace vyhlášenou ČSÚ pro rok 2018
ve výši 2,1 % (tj. o 400 Kč = zaokrouhleno na stokoruny dolů)
Školné je možné opět hradit v různých variantách, kdy je zvýhodněna roční a pololetní
úhrada:
1) ročně 1x (jedna splátka do 15.08.2019) ve výši 17.400 Kč = celkem 17.400 Kč
2) pololetně 2x (jedna splátka do 15.08.2019 a druhá splátka nejpozději do 15.01.2020) - každá splátka
ve výši 9.200 Kč = celkem 18.400 Kč
3) měsíčně 10x (10 splátek vždy k 15. dni předcházejícího měsíce, z toho první nejpozději do
15.08.2019) - každá splátka ve výši 2.040 Kč = celkem 20.400 Kč
Pokud rodiče využijí sourozeneckou slevu ve výši 25 % (na každé dítě), není možné již
využít slevu roční a pololetní, která byla umožněna pouze ve školním roce 2018/2019.
U sourozeneckých slev je tedy školné:
1) roční 1x ve výši 15.300 Kč (jedna splátka do 15.08.2019)
2) pololetní 2x ve výši 7.650 Kč (jedna splátka do 15.08.2019 a druhá splátka nejpozději do
15.01.2020)
3) měsíční 10x ve výši 1.530 Kč (10 splátek vždy k 15. dni předcházejícího měsíce, z toho 1. splátka
nejpozději do 15.08.2019)
Náklady družiny pro školní rok 2019/2020 se vzhledem k inflaci stanovují na částku
2.040 Kč/rok - varianty úhrady ŠD jsou stejné jako u školného ZŠ:
1) ročně ve výši 1x 2.040 Kč
2) pololetně ve výši 2x 1.020 Kč
3) měsíčně ve výši 10x 204 Kč
Termíny splátek jsou stejné jako u školného ZŠ.
Slevy (roční, pololetní, sourozenecké) se však neposkytují.
Ve stejné výši a variantách se hradí rovněž náklady na školní klub, pokud je žák přihlášen. Ani
zde se slevy neposkytují.
Pozn. (porovnání):

roční školné ZŠ 2018/2019 = 20.000 Kč
roční školné ZŠ 2019/2020 = 20.400 Kč
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