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Čl. 1 
Předmět a rozsah úpravy 

 
Tato směrnice je platná pro všechny žáky, vyučující a zákonné zástupce nezletilých žáků. Upravuje 
rozsah, obsah a cenu za služby, které nejsou součástí školného.      
 
 

 
Čl. 2 

Bezplatné konzultace 
 
Tento článek blíže specifikuje podmínky poskytování konzultací, které jsou uvedeny ve školním řádu. 
 

a) žák, který využije konzultaci v době řádné výuky, je automaticky omluven. Tento typ absence 
zaznamenává vyučující do třídní knihy tak, že k příjmení studenta připojí zkratku „KO“ 
červenou barvou, 

b) konzultace probíhají individuálně nebo skupinově (max. 3 žáci v jednom konzultačním čase), 
c) záznamy o konzultacích vede: a) asistentka (anotuje: jméno a příjmení žáka, jméno a příjmení 

učitele, předpokládanou délku a čas konzultace, téma konzultace, vyučovací předmět, počet 
konzultujících u jednoho učitele ve stejném čase), b) učitel (anotuje ve stejné struktuře jako 
asistentka ředitele, uvede reálný čas konzultace), 

d) záznamy o konzultacích provádí asistentka a učitelé do standardizovaných záznamových archů, 
které jsou součástí této směrnice. 

 
 
Konzultace je poskytnuta bezplatně za splnění všech níže uvedených podmínek: 
 
a1) žák přichází na konzultaci s rozpracovaným problémem, který má písemně podložen (např. pokus 

o výpočet, výpis poznámek atd.), 
b1) žák konzultuje pouze takový obsah učiva, který jednomyslně spadá do neukončeného 

klasifikačního období (např. nelze konzultovat u žáka třetího ročníku učivo druhého ročníku), 
c1) žák nemá žádné kázeňské problémy, do školy řádně dochází a nebyla mu uložena v posledním 

předcházejícím pololetí žádná výchovná opatření, 
d1) žák/zákonný zástupce žáka nemá vůči škole jakékoli pohledávky, 
e1) žák se řádně z objednaných konzultací omlouvá, a to prokazatelným způsobem (e-mail, 

telefonicky, prostřednictvím sms). Neomluvená konzultace se považuje za nesplnění této dílčí 
podmínky a všechny následující konzultace v daném hodnotícím období (pololetí) budou 
žákovi/zákonnému zástupci nezletilého žáka fakturovány jako placené konzultace.  

 
 



Čl. 3 
Placené konzultace 

 
Placené konzultace poskytuje škola jako nadstandardní službu za dodržení níže uvedených podmínek: 
 

a) žák nahlásí svůj požadavek na placenou konzultaci stejným způsobem jako v případě 
bezplatných konzultací – tedy nejpozději poslední pracovní den do 12.00 hod., který předchází 
týdnu, kdy se má konzultace uskutečnit, 

b) záznamy o placených konzultacích vede: a) asistentka (anotuje: jméno a příjmení žáka, jméno a 
příjmení učitele, předpokládanou délku konzultace, téma konzultace, vyučovací předmět, 
podpis žáka), b) učitel (anotuje ve stejné struktuře jako asistentka ředitele, uvede reálný čas 
konzultace a dále připojí svůj podpis a podpis žáka), 

c) pokud si žák placenou konzultaci objedná a nedostaví se, považuje se tato konzultace za 
uskutečněnou a podléhá platbě. Žák má právo konzultaci zrušit, nejpozději však jeden pracovní 
den předcházející termínu konzultace. Řádně zrušená konzultace nepodléhá platbě,  

d) v případě placených konzultací platí, že žák má právo konzultovat jakýkoli obsah studia bez 
prokazatelné přípravy (čl.2 a1)), konzultované téma však musí spadat do odbornosti daného 
vyučujícího, 

e) placené konzultace se mohou konat i mimo časový rámec neplacených konzultací, 
f) učitelé mají povinnost v době konzultačních hodin primárně poskytovat neplacené konzultace. 

V případě souběhu (placená a neplacená konzultace) má  přednost neplacená konzultace s tím, 
že asistentka po dohodě s vyučujícím sdělí žákovi náhradní termín placené konzultace, 

g) škola provede fakturaci za placené konzultace vždy ke konci daného pololetí. Daňový doklad 
bude zaslán na adresu zletilého žáka nebo zákonného zástupce. Splatnost faktury je stanovena 
na 14 dnů od jejího prokazatelného odeslání. Nedílnou součástí faktury je přehled 
poskytnutých placených konzultací, 

h) placené konzultace jsou individuální – účastní se ji vždy pouze jeden žák,  
i) cena placené konzultace je uvedena v sazebníku úhrad – článek 9. Platí se každá započatá 

vyučovací hodina konzultace. 
 
 

Čl. 4 
Nepovinné předměty 

 
Škola organizuje výuku v nepovinných předmětech. Nepovinný předmět je každý předmět, který je do 
výuky zařazen nad rámec schváleného učebního plánu pro daný studijní obor. 
 
Žáci mají možnost vytvořit vlastní seznam nepovinných předmětů, o které mají zájem. Škola je však 
povinna vytvořit rovněž vlastní seznam nepovinných předmětů. Vedení školy stanovuje, že nabídka 
nepovinných předmětů musí být vyhotovena vždy do 20. května daného školního roku s tím, že do 10. 
června daného školního roku se žáci do jednotlivých nepovinných předmětů zapisují. 
 

Čl. 5 
Podmínky pro realizaci výuky nepovinného předmětu 

 
Vedení školy stanovuje, že minimální počet ve studijní skupině je pět žáků. Pouze ve zvlášť 
odůvodněných případech může být počet ve skupině nižší, jedná-li se o výuku zvlášť nadaných žáků.    
 
Žák se do nepovinného předmětu hlásí na základě přihlášky, kterou spolupodepisuje i zákonný zástupce 
v případě nezletilého žáka. 
 



Žák má právo zrušit účast v nepovinné výuce do 15. srpna předchozího školního roku, zruší-li svou 
účast později, je povinen uhradit poplatek v rozsahu minimálně jednoho pololetí dle platných sazeb.  
 
Vedení školy školy může rozhodnout a výuku v nepovinném předmětu nepovolit, jedná-li se o žáka, 
který nezvládá základní kurikulum a jehož výsledky v předmětech podobných předmětu nepovinnému, 
který si sám zvolil, jsou podprůměrné. Za podprůměrné výsledky se považuje výsledná hodnotící 
známka dostatečný a nedostatečný z posledního platného vysvědčení.   
 
 

 
Čl. 6 

Financování nepovinných předmětů 
 

Výuka nepovinných předmětů je poskytována bezplatně za předpokladu plnění podmínek stanovených 
školním řádem. V případě, že žák prokazatelně neplní studijní povinnosti nepovinného předmětu, se 
kterými byl seznámen, je povinen výuku nepovinných předmětů uhradit dle níže uvedeného sazebníku: 
 
a) u nepovinného předmětu s jednohodinovou týdenní dotací ........................ 750,- Kč/1 pololetí 
b) u nepovinného předmětu s dvouhodinovou týdenní dotací ......................... 1 500,- Kč/1 pololetí 
 
Všechny nepovinné předměty mají minimální rozsah 5 měsíců – tedy jedno pololetí. V případě porušení 
studijních povinností je žák povinen uhradit cenu výuky dle výše uvedeného sazebníku za celé období 
daného nepovinného předmětu. 
 
Výše uvedené sazby představují míru finanční participace ze strany zákonného zástupce nebo zletilého 
studenta.  
 
Výuku v nepovinných předmětech zajišťuje gymnázium nebo jiná právnická osoba působící v oblasti 
vzdělávání, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, mající prokazatelné výsledky v dané 
oblasti vzdělávání.   
 

Čl. 7 
Platba za nepovinné předměty 

 
Platba za nepovinné předměty se stanovuje takto: 
 
Do 14 dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu v sazbách dle čl. 6 této směrnice. 
 

         Pokud bude dílčí výuka zrušena pro případ nemoci vyučujícího nebo z jiného závažného důvodu na 
straně školy, musí být tato výuka řádně nahrazena, nebo bude vrácena alikvotní část poplatku.   

 
Jakákoli absence studenta v nepovinné výuce není důvodem k vrácení poplatku za tuto formu 
vzdělávání.    

 
 

Čl. 8 
Příspěvek do třídního fondu 

 
Každý žák je povinen přispívat do třídního fondu ve výši 800,-Kč/1 školní rok. Příspěvek je splatný 
vždy k poslednímu dni měsíce září za první pololetí ve výši 400,-Kč a k poslednímu dni měsíce února za 
druhé pololetí ve výši 400,-Kč. 
 



Výnosy z příspěvků do třídního fondu budou účtovány na zvláštním středisku s tím, že závěrečné 
vyúčtování třídního fondu bude zasláno všem zákonným zástupcům a žákům elektronicky nejpozději 
poslední den daného školního roku. 
 
Aktuální výše příspěvku do třídního fondu je stanovena vždy rozhodnutím jednatele společnosti, které 
musí být schváleno školskou radou s uvedením výše platby a období platnosti.  

 
 

Čl. 9 
Sazebník úhrad dalších služeb 

 
Sazebník úhrad dalších služeb představuje platbu za úkony, které nejsou zahrnuty v ceně školného a 
jsou poskytovány individuálně na základě reálné potřeby nebo nutnosti. 
 

položka/úkon částka forma úhrady 

I. upomínka – nezaplacení školného 100,- Kč      bezhotovostně na účet školy 

II. upomínka – nezaplacení školného 200,- Kč      bezhotovostně na účet školy 

Náhradní termín hodnocení 400,- Kč bezhotovostně na účet školy/hotovostně 

Komisionální zkouška 700,- Kč bezhotovostně na účet školy/hotovostně 

Placená konzultace (45 minut) 260,- Kč bezhotovostně na účet školy 

Duplikát výpisu vysvědčení 100,- Kč hotovostně 

Duplikát výročního vysvědčení 100,- Kč hotovostně 

Hodnotící zpráva v českém jazyce1 400,- Kč hotovostně 

Hodnotící zpráva v anglickém jazyce2 800,-Kč hotovostně 

Kopie A4 (jednostranná, černobílá) 2,- Kč hotovostně 

Kopie A4 (oboustranná, černobílá) 4,- Kč hotovostně 

 
 
 
 

Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
1
 Na vlastní žádost žáka – nespecifikované účely 

2
 Na vlastní žádost žáka – většinou hodnotící zpráva pro účely studia v zahraničí 


