
 
 

Tuition Fees / Ceník školného – 2022/2023 

Effective from September 2022 to August 2023 / Platí od září 2022 do srpna 2023 

 

Admission Fee / Zápisné 6 000 CZK 

Deposit / Záloha 10 000 CZK 

Preschool / Mateřská škola 

Full Day Tuition Fee / Celodenní docházka (07:00-16:30) 148 500 CZK 

Half Day Tuition Fee / Polodenní docházka (07:00-12:30) 90 600 CZK 

Option for children in pre-nursery class: / Možnost docházky pro děti ve třídě pre-nursery:  

Selected Days Half Day / Polodenní vybrané dny 430 CZK / day / den 

Selected Days Full Day / Celodenní vybrané dny  710 CZK / day / den 

Primary and Secondary School/ První a druhý stupeň 

Primary School Y1 to Y6 / První stupeň ZŠ Y1 - Y6 165 600 CZK 

Secondary School Y7 to Y9 / Druhý stupeň ZŠ Y7 – Y9 186 000 CZK 

High school / Střední škola 

High School - IGCSE Y10 to Y11 / Střední škola IGCSE program 
(for up to 9 IGCSE subjects / za max. 9 předmětů IGCSE) 192 000 CZK 

High School - A-levels Y12 to Y13 / Střední škola A-levels program 
(for up to 4 A-level subjects / za max. 4 předměty A-level) 198 000 CZK 

 
Sibling Discount / Sleva pro sourozence 

First sibling / První sourozenec  
(Applies always to younger sibling. Sibling discounts are for tuition fees only. / Platí vždy pro mladšího sourozence. 
Slevy pro sourozence se vztahují pouze na školné.) 

5 % 

Second and every other sibling / Druhý a každý další sourozenec  
(Applies always to younger sibling. Sibling discounts are for tuition fees only. / Platí vždy pro mladšího sourozence. 
Slevy pro sourozence se vztahují pouze na školné.) 

15 % 

 
 

 Other fees (invoiced termly) / Poplatky za další služby (fakturace za trimestr): 

Language support / Jazyková podpora 

English as a Second Language (ESL) programme / Angličtina jako druhý jazyk – 
intenzivní podpora 2 000 CZK 

Any pupils that require additional English support are enrolled into our ESL programme. / Žáci s 
nedostatečnou znalostí AJ, budou zapsáni do našeho ESL programu.  

 

 

 



 
 

After School Club and Extracurricular Clubs (primary only) / Družina a Kroužky (první stupeň) 

After School Club 3 to 5 days per week / Družina (3 až 5 dní v týdnu) 3 500 CZK 

After School Club 1 or 2 days per week / Družina (1 nebo 2 dny v týdnu) 2 300 CZK 

Extracurricular Club / Zájmový kroužek 1 500-3 000 CZK 

Other / Ostatní 

Lunches transport / Dovoz obědů  
(Does not include lunch price. / Neobsahuje cenu za oběd.) 

 
350 CZK 

Late pick up from ASC or preschool / Pozdní vyzvednutí z družiny nebo MŠ 200 CZK/ (započatých) 
30 min. / child /dítě 

 

 

Tuition fees include / Školné zahrnuje: 

Preschool / Mateřská škola: 

• Daily programme depending on the selected attendance option / Denní program dle zvoleného plánu 
docházky 

• Learning materials, online and other teaching resources / Učební a výukové materiály, on-line zdroje, 
spotřební materiál pro výuku 

• Specialised learning support for children with special educational needs / Specializovaná podpora pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Primary, Secondary and High School / První a druhý stupeň, střední škola: 

• Learning programme from 08:00 to afternoon hours depending on individual class timetables based on 
the standards for British Schools Overseas / Výuku od 8:00 do odpoledních hodin dle rozvrhů jednotlivých 
tříd podle standardů britských škol v zahraničí 

• Compulsory Czech programme for native Czech pupils / Povinný program českého jazyka, vlastivědy (Y5-
Y6), zeměpisu a dějepisu (Y7-Y9) pro děti české národnosti 

• Czech as a Second Language (CzSL) programme for non-native Czech speakers / Program ‚Čeština pro 
cizince‘  

• Textbooks, other learning materials and online resources / Učebnice, výukové materiály a online zdroje 

• Specialised learning support for children with special educational needs / Specializovaná podpora pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
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