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School: Česko Britská Mezinárodní škola a Mate5ská škola s.r.o., Sokolovská 

76/6, 779 00 Olomouc 

Odpovědná osoba: 

Petr Pospíšil, M.A. (Dunelm) 

Datum & Pospis: 17/1/2020 

 

Schválil: 

Petr Pospíšil, M.A. (Dunelm) 

Date & Signature: 17/01/2020 

 

Rozsah: tato směrnice je platná pro celou společnost (MŠ i ZŠ) 

 
Účinná od: 

září 2020 

Účinná do: 

srpna 2021 

 

Datum příští revize: leden 2021. 

Revidováno každoročně 

 

Distribuční seznam: 

1. Jednatelé 

2. Ředitelé MŠ / ZŠ 

3. Učitelé 

4. Rodiče 
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Školné pokrývá standardní nabídku britského vzdělávacího programu, učebnice a pomůcky, 

jazykovou podporu a tam, kde je to potřeba i podpůroná opatření pro žáky s individuálními 

vzdělávacími potřebami. Mimo školné škola účtuje i ostatní poplatky související s programem. 

Ostatní poplatky zahrnují mimo jiné např. školní stravování (MŠ), výlety, školy v přírodě a jiné 

extrakurikulární aktivity. Žáka/dítě zastupují zákonní zástupci. Ztráta učebnic, pomůcek a jiného 

vybavení nebo poškození, jiné než standardní opotřebení, způsobené žákem může být účtována 

zvlášť rodičům nebo zákonným zástupcům. 

Vzdělávací program v anglickém jazyce podle standardů pro Britské školy v zahraničí. 

Individuální výchovné a vzdělávací poradenství a podpora od všech učitelů. 

Standardní nabídku podpůrných opatření 

Vyrovnávací jazykový program pro nově přijaté žáky v maximální délce jednoho školního roku. 

Pojištění proti újmě na zdraví a majetku způsobené školou. 

Výuku českého jazyka pro cizince. 

Doprovodné výlety a aktivity nad rámec plánovaných aktivit, vstupné do turistických atrakcí, 

kursovné za plavecké kursy, lyžařský kurs, kroužky či návštěvy divadel. 

Poplatky za všechny výstupní zkoušky Cambridge Assessment. 

Individuální a doplňkové vzdělávací kursy a kroužky.  

Výuka rodného jazyka (mimo výuku češtiny jako rodného jazyka).1  

Obědy, svačiny a pitný režim. 

Pobytové výlety a školy v přírodě. 

Pro žáky české národnosti plnící povinnou školní docházku je výuka v rozsahu cca 4-5 vyučovací 

hodiny týdně, která odpovídá obsahu českého rámcového vzdělávacího programu (český jazyk a 

česká vlastivěda) poskytována bezúplatně. Náklady na výuku hradí česká kmenová škola, ve které je 

žák zapsán k výuce dle par. 38 z.č. 561/2004 Sb. 

Výuka češtiny pro cizince ja zahrnuta v rámci školného. Pro žáky cizince, kteří nenavštěvují hodiny 

českého jazyka pro cizince je výuka jiného rodného jazyka (dle země původu) či dalšího cizího 

jazyka zpoplatněna v rámci individuálního programu výuky. Částka za dítě a term je stanovena na 

základě počtu dětí zapsaných v daném termu do výuky. Cena za 4-5 hodinový výukový program 

týdně pro jednu studijní skupinu činí 25 000 CZK na term. 

                                                

1 Výuka rodného jazyka se účtuje za studijní skupinu. Cena se následně dělí rovnoměrně mezi 

účastníky ve skupině. Cena činí celkem 25 000 CZK za studijní skupinu a term. 
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Škola vystavuje faktury za školné a poplatky na začátku každého termu. Faktura je vždy splatná dle 

data uvedeného v dokladu. Školné a poplatky musí být uhrazeno vždy nejpozději k tomuto datu. 

Výjimky jsou možné pouze v případě, kdy byl se školou písemně dohodnut jiný režim úhrad. 

Platby se provádějí převodem na účet školy. Platby v hotovosti jsou možné pouze na základě 

písemné dohody se školou. Platby v hotovosti přijímáme pouze ve výjimečných situacích, jelikož 

pojištění školy nepokrývá nakládání s velkou hotovostí.  

Ve výjimečných situacích je možné stanovit individuální režim úhrad. Pokud jsou prokázány 

odůvodněné potřeby, je možné na základě žádosti adresované zřizovateli odpovědnému za školní 

finance povolit Zvláštní splátkový kalendář (tj. měsíční platby). Jakékoliv Zvláštní splátkové 

kalendáře musí být schváleny a podepsány jedním z jednatelů. 

Pokud jste nepožádali o Zvláštní splátkový kalendář a nebyl vám písemně povolen, vztahuje se na 

všechny dlužné částky po 30 dnech od data splatnosti uvedeného na faktuře pokuta ve výši 1 500,- 

Kč a dále účtujeme rovněž úrok z prodlení ve výši 0,06 % z dlužné částky za každý kalendářní den. 

V případě faktur vydaných v průběhu termu se na částky, které nebyly uhrazeny do 30 kalendářních 

dnů od data splatnosti, vztahuje pokuta a úrok z prodlení ve stejné výši. Tyto podmínky se vztahují 

i na další platby, jako jsou platby za školní stravování, odpolední klub či kroužky a jiné činnosti. 

V případě nedoplatků Vám budeme pravidelně zasílat výpisy s uvedením aktuálních dlužných 

částek. 

U žáků, kteří ve škole pokračují ve studiu v novém školním roce, je třeba uhradit zálohu (10 

000CZK) opět dle data uvedeného v zálohové faktuře. Pokud žák zahájí docházku v září, bude 

záloha v celé výši započtena oproti školnému na následující školní rok. Nově přijaté děti a žáci jsou 

rovněž povinni uhradit jednorázový vstupní administrativní poplatek (5 000,- Kč). 

 20% slevu na školné i rozvojový poplatek na třetí dítě 

 vratky jsou účtovány poměrně po termech 

Školné se nevrací v případě absence z důvodu nemoci, nebo v případě zkráceného termu či 

prodloužení prázdnin; nebo když je dítě či žák zaslán domů nebo ukončí docházku před 

stanoveným koncem termu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu vyjma samostatného rozhodnutí 

zřizovatele odpovědného za školní finance. 

Odpovědnost za platbu školného má každá osoba, která podepsala Registrační formulář školného, 

Smlouvu nebo osoba, která je rodičem či zákonným zástupcem dítěte. Faktury vystavujeme na 

základě písemné smlouvy mezi školou a rodičem (zákonným zástupcem) 
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Na základě písemné žádosti adresované zřizovateli, který odpovídá za školní finance, je možné, aby 

školné bylo hrazeno třetí osobou. Dohoda s třetí stranou o úhradě plateb školného nebo jiných 

plateb nemá vliv na závazek rodičů vůči škole týkající se úhrad školného a jiných poplatků. 

Převedení závazku je možné pouze na základě písemné dohody podepsané zřizovatelem. Škola si 

vyhrazuje právo odmítnout platbu ze strany třetí osoby. 

Rodiče musí výpověď adresovat písemně řediteli školy či mateřské školy minimálně dva měsíce před 

datem plánovaného ukončení docházky. Výpověd musí obsahovat datum, ke kterému bude 

docházka ukončena. Škola účtuje školné po termech. Výpovědní doba začíná bežet prvním den 

kalendářního měsíce nasledujícího po písemném doručení výpovědi. V případě že poslední den 

výpovědní doby následuje po dni zahájení termu, školné na daný term je účtováno v plné výši. V 

případě, že dítě nebo žák nenastoupí opětovně docházku v září, je nutné, aby o této skutečnosti byl 

písemně informován ředitel mateřské nebo základní školy. Bližší informace jsou uvedeny 

v dokumentu Pravidla a postupy při přijímání nových dětí a žáků (Admission Policy). 

Škola financuje svůj provoz a činnost pouze z privátních zdrojů a drobných grantů (podpora výuky 

českého jazyka). Víme, že pro mnoho rodičů je financování vzdělávání jejich dítěte na soukromé 

škole velmi významnou a zásadní položkou rodinného rozpočtu. Každý den se snažíme a usilujeme 

o to, aby naše služby a škola obecně nabízela dobrý poměr ceny a kvality. Naše hodnoty jsou pevně 

zakotveny ve filantropickém přístupu. Škola není komerčním subjektem, ale akademickou institucí. 

Cílem International School Olomouc je umožnit přijímání i těch dětí a žáků, kteří by kvůli 

omezeným finančním zdrojům a rodinné finanční situaci jinak neměli přístup ke kvalitnímu vzdělání 

v anglickém jazyce a jejichž potřeby nemohou být jinak uspokojeny v rámci nabídky vzdělávání 

v kraji. 

Udělení jakéhokoliv finančního nebo akademického stipendia je podmíněno dodržováním pravidel a 

standardů chování, pravidelné docházky a pečlivé práce. Podmínky udělení jakékoliv finanční 

podpory či podmínek za jakých mohou být finanční výhody ukončeny, jsou stanoveny v rozhodnutí 

o udělení podpory zasílané rodičům. Rozhodnutí je v kompetenci zřizovatele a podmínkou udělení 

je vyjádření třídního učitele. 

Škola poskytuje akademické stipendium jako odměnu za dosažené výsledky a úspěchy v rámci 

vzdělávacího programu školy. Účelem akademického stipendia je odměnit, podporovat a udržet si 

chytré a talentované žáky, kteří dosahují dlouhodobě dobrých výsledků. Akademické stipendium se 

uděluje pouze na základě posouzení vzdělávacích výsledků bez ohledu na finanční potřeby. Každé 



 

 [6]  

akademické stipendium se vyhodnocuje každoročně. V současné době škola nabízí tři samostatná 

stipendia (akademické, osobnostní a rodičovské) každé v hodnotě 15 000 CZK za jeden školní rok. 

Finanční stipendium se uděluje na základě dodání a posouzení dostatečného prohlášení o 

rodinných příjmech a rodinné finanční situaci doložené odpovídajícími doklady potvrzující 

informace uvedené v prohlášení. Nedostatečné odůvodnění či doložení všech potřebných dokladů 

může vést k zamítnutí žádosti, a v takové situaci bude účtováno školné v plné výši. Všechna 

finanční stipendia jsou přezkoumávána jednou za rok. 

Žádost o poskytnutí finančního stipendia se podává písemně na předepsaném formuláři, kerý 

vydává škola. Pro vyžádání žádosti kontaktujte zřizovatele školy uvedeného v záhlaví dokumentu.

BANKOVNÍ ÚDAJE 

Účet: Cesko Britska Mezinarodni skola a MS s.r.o. 

Ulice: Sokolovská 101 

Město: Olomouc, 779 00 

Název banky: Komerční banka a.s. 

Adresa pobočky: Tř Svobody 17, 779 11 Olomouc 

Číslo účtu.: 43-8825860247/0100 

IBAN: CZ3801000000438825860247 

BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX 
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Admission Fee / Zápisné  …………………………………………………………………….   5 000 CZK 

Deposit / Záloha… …………………………………………………………………… 10 000 CZK 

 

Full Day Fee / Celodenní docházka ……………………………………………… 42 000 CZK / trimestr 

Half Day Fee / Polodenní docházka……………………………………………… 25 200 CZK / trimestr 

 

Full Day Fee / Školné ………………………………………………………  47 000 CZK / trimestr 

Full-time after school club (3 to 5 days per week) 

Družina (3 až 5 dní v týdnu) ........................................................    3 000 CZK / trimestr 

Part-time after school club ( 1 až 2 days per week)  

Družina (1 až 2 dny v týdnu)........................................................    2 000 CZK / trimestr 

Extra-curricular clubs / Kroužky ………………………………  cca 1200 – 3 000 CZK2 / trimestr 

 

Full Day Fee / Školné …………………………………………………………. 53 000 CZK za trimestr3 

 

Full Day Fee4 / Školné …………………………………………………………. 55 000 CZK za trimestr5 

 

SCHOOL BANK DETAILS / BANKOVNÍ SPOJENÍ 

Accounts name / Název účtu: Česko Britská Mezinárodní škola a MŠ s.r.o. 

Street / Ulice: Sokolovská 76/6 

City / Město: Olomouc, 779 00 

Bank´s name / Jméno banky: Komerční banka a.s. 

Bank address / Adresa pobočky: Tř. Svobody 17, 779 11 Olomouc 

Bank account no. / Číslo účtu: 43-8825860247/0100 

IBAN: CZ3801000000438825860247 

BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX 

                                                

2 Cena za odpolední kroužek závisí na typu kroužki (skupinový nebo individuální). 

3 Program v ročníku Y9 v současnosti nabízíme pouze v rámci programu flexi-školy. 

4 Tato cena je pro 6 až 9 IGCSE předmětů. 

5 IGCSE program v ročnících Y10 a Y11 v současnosti nabízíme pouze v rámci programu flexi-školy  
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SCHOOL FEES – 2020 / 2021 

Invoice to be forwarded to / Komu má být zaslána faktura  

NAME OF A CHILD / JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: 

CHILD’S DATE OF BIRTH / DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE: 

NAME OF THE PARENT (Legal guardian) / JMÉNO RODIČE (zákonného zástupce): 

 

PARENT’S DATE OF BIRTH / DATUM NAROZENÍ RODIČE: 

ADDRESS / ADRESA: 

 

NAME OF THE THIRD PERSON SCHOOL FEES PAYER / JMÉNO TŘETÍ OSOBY HRADÍCÍ ŠKOLNÉ: 

(DO NOT FILL IN IF FEES ARE PAID BY PARENTS / VYPLŇUJE SE POUZE V PŘÍPADĚ, KDY ŠKOLNÉ HRADÍ TŘETÍ OSOBA) 

 

THIRD PERSON ADDRESS / ADRESA TŘETÍ OSOBY: 

 

THIRD PERSON DATE OF BIRTH / DATUM 

NAROZENÍ TŘETÍ OSOBY: 

 

THIRD PERSON COMPANY ID / IČO TŘETÍ OSOBY: 

Bank account no. / Číslo bankovního účtu: 

 

Phone: E-mail (invoices will be sent to this email / faktury za 

školné zasíláme na tento email): 

 

I hereby claim that I have read and fully understood the Tuition Fees Terms & Conditions 2020/2021. As confirmation I 

attach date and my own signature below. / Seznámil jsem se a plně jsem porozuměl smluvním podmínkám a stanovené výši 

školného a jako důkaz níže připojuji datum a svůj vlastnoruční podpis. 

 

 

 

 

................................................................ 

Date & Signature of parent/legal guardian 

Datum a podpis rodiče/zákonného zástupce 


