
 

Pokyny k platbám pro školní rok 2022/2023 

 
  

1) PLATBY ŠKOLNÉHO      

              

Možnosti platby školného:         

              

Možnosti platby 

OBOR 

 
Aranžér 

(1.– 3. ročník) 

 

Kadeřník 

 Masér 

(1.– 3. ročník) 

  

I. VE TŘECH SPLÁTKÁCH       

1. splátka - k 15. 9. za měsíce 09-12  2 400,- 2 800,- 

2. splátka - k 15. 1. za měsíce 01-03  1 800,- 2 100,- 

3. splátka - k 15. 4. za měsíce 04-06  1 800,- 2 100,- 

    

II. MĚSÍČNÍ SPLÁTKOU    

k 15. dni v daném měsíci    600,- 700,- 
    

III. JEDNORÁZOVOU 

ÚHRADOU 
   

k 15. 9. daného školního roku     6 000,- 7 000,- 

              

1.1. Platba měsíčního školného u nástavbového studia 

Výše školného u nástavbového studia je závislá na počtu žáků ve třídě v průběhu celé 

doby vzdělávání 

Podnikání 16 a více žáků 12 – 15 žáků 11 a méně žáků 

Platba k 15. dni v daném měsíci 0,- 500,- 1 000,- 

 

Školné lze hradit pouze bankovním převodem!  

Bankovní spojení:  Komerční banka Žďár nad Sázavou  

Číslo účtu:  249 01 751/0100  

Variabilní symbol:  uveden ve Smlouvě o vzdělávání na soukromé škole  

V případě uvedení špatného variabilního symbolu nemusí být Vaše platba správně 

přiřazena. 

Po dohodě s ředitelkou školy je možné hradit školné v hotovosti na pokladně školy. 

Žáci, kteří měli v předchozím školním roce schválené snížení školného, musí pro nový školní 

rok podat aktuální žádost ke schválení ředitelce školy. V případě, že takto neučiní, bude jim 

účtováno školné v plné výši. 



 

2) PLATBY ŠKOLNÍ JÍDELNA   INFO tel.: 566 655 025 

Placení obědů ze školní jídelny probíhá inkasním způsobem na základě formuláře vydaného 

vedoucí školní jídelny a potvrzeného bankou. Bez udání variabilního symbolu (přidělí ŠJ). 

Cena 1 oběda pro žáka:   38,- Kč 

 

3) PLATBY DOMOV MLÁDEŽE  INFO tel.: 566 655 028 

Žáci ubytovaní na domově mládeže platí stravu a ubytování dohromady. Platby žáků probíhají 

výhradně inkasním způsobem na základě formuláře vydaného vychovatelem DM a potvrzeného 

bankou. Bez udání variabilního symbolu (přidělí DM).  

Cena ubytování žáka za měsíc:  1 400,- Kč 

Cena celodenního stravování pro žáka:      95,- Kč 

 


