Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682
tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz

Všeobecné podmínky studia pro školní rok 2014/2015
obor 79- 41- K/81 osmileté gymnázium
obor 79- 41- K/61 šestileté gymnázium
obor 79- 41- K/41 čtyřleté gymnázium
Podle Smlouvy o zabezpečení výuky žáka škola každý rok vydává dokument
Všeobecné podmínky studia. Ten upravuje některé podmínky studia pro
následující školní rok, zejména výši školného, možnosti uplatnění slev na školném,
požadovaný prospěch pro jednotlivé ročníky.

Čl. I Výše a režim platby školného
1. Pro školní rok 2014/2015 bylo stanoveno základní školné pro žáky takto:

Osmileté gymnázium
Šestileté gymnázium
Čtyřleté gymnázium
8. ročník osmiletého oboru

38 000 Kč (1.- 7. ročník)
34 000 Kč (1. – 6.ročník)
34 000 Kč (1. – 4. ročník)
32000 Kč

2. Režim úhrady školného vyplývá ze Smlouvy o zabezpečení výuky žáka:
2.1.

Pro nižší stupeň gymnázia – osmileté gymnázium obor 79-41-K/81,
šestileté gymnázium obor 79-41-K/61.
1. ročník osmiletého gymnázia (79-41-K/81).
Úhrada školného se řídí podmínkami stanovenými podepsanou
Smlouvou o zabezpečení výuky žáka.
1. ročník šestiletého gymnázia (79-41-K/61).
Úhrada školného se řídí podmínkami stanovenými podepsanou
Smlouvou o zabezpečení výuky žáka.
2. - 4. ročník osmiletého gymnázia (obor 79-41-K/81 a 2. ročník
šestiletého gymnázia (obor 79-41-K/61).
Úhrada školného v celé výši je stanovena do 30. 6. 2014.

2.2. Pro vyšší stupeň gymnázia - osmileté gymnázium obor 79-41-K/81,
šestileté gymnázium obor 79-41-K/61

5. ročník osmiletého gymnázia
Úhrada školného se řídí podmínkami stanovenými nově
podepsanou Smlouvou o zabezpečení výuky žáka.
6. - 8. ročník osmiletého gymnázia
Úhrada školného v celé výši je stanovena do 30. 6. 2014.
3. ročník šestiletého gymnázia
Úhrada školného v celé výši je stanovena do 30. 6. 2014.
2.3. Pro čtyřleté gymnázium - obor 79-41-K/41

3.

1. ročník

Úhrada školného se řídí podmínkami
stanovenými podepsanou Smlouvou o
zabezpečení výuky žáka.

2.- 3.ročník

Úhrada školného v celé výši do 30. 6. 2014.

Školné lze hradit hotově nebo bankovním převodem na účet školy
č.ú. 43-2418000277/0100, variabilní symbol = rodné číslo žáka/žákyně.
Datum 30. 6. 2014 je posledním datem pro připsání částky na účet školy

Čl. II Možnosti slev
1. Sourozenecká sleva
a. Sourozenecká sleva na nižším gymnáziu
Slevu lze uplatnit na každého jednotlivého sourozence studujícího na
nižším stupni gymnázia ze základního školného a na každé jednotlivé
dítě sleva činí 3500 Kč.
b. Sourozenecká sleva na vyšším gymnáziu
Slevu lze uplatnit na každého jednotlivého sourozence studujícího na
vyšším stupni gymnázia ze základního školného studia a na každé
jednotlivé dítě sleva činí 5500 Kč.
c. Sourozenecká sleva pro nižší a vyšší stupeň gymnázia
Tuto slevu lze uplatnit u sourozenců studující jeden na nižším stupni
gymnázia a druhý na vyšším stupni gymnázia ze základního školného a na
každé jednotlivé dítě sleva činí 4500 Kč.
d. V případě nástupu ke studiu více jak dvou sourozenců, na každého dalšího
sourozence bude uplatněna jednorázová sleva ve výši 15000 Kč.
e. Ostatní ujednání pro poskytování slev
Slevy jsou vždy poskytovány pro příslušný nový školní rok. Při ukončení
studia jednoho ze sourozenců v průběhu příslušného školního roku bude
při vrácení alikvotní části školného na čerpání sourozenecké slevy podle
bodu a) b) c) d) brán zřetel.

f. Nároky na sourozenecké slevy podle Čl.II nemohou být uplatňovány
v případě individuálního studijního plánu.
g. V případě nedodržení platebních podmínek podle Čl. I nemůže být
sourozenecká sleva uplatněna.

2. Prospěchová sleva pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia
(obor 79-41-K/81)
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. může udělit
žákovi při splnění níže uvedených podmínek prospěchovou slevu.
a.

Prospěchová sleva bude žákovi vyplacena pouze v případě postupu do
vyššího ročníku osmiletého gymnázia , nejdříve však 30. 9. 2014 a je
vyplacena jednorázově.

b.

Prospěchová sleva bude žákovi vyplacena na základě písemné žádosti,
která musí být podepsána rodičem nebo zákonným zástupcem žáka.
Prospěchová sleva je poskytnuta vždy ze školného pro následující další
školní rok, slevu je tedy možné poprvé uplatnit až ze školného za 6. ročník
(obor 79-41-K/81).

c.

Nárok na prospěchovou slevu (dále jen PS) může uplatnit pouze žák, který
má celkové hodnocení obou pololetí školního roku
„prospěl s vyznamenáním“.

d.

Částka, která bude vyplacena při splnění podmínek dle bodu 2 a) b) c)
při průměru za 2. pololetí školního roku 1,00
PS 6500 Kč
při průměru za 2. pololetí školního roku od 1,01 do 1,20
PS 4500 Kč
při průměru za 2. pololetí školního roku od 1,21 do 1,50
PS 3500 Kč

3. Jarní sleva
Je mimořádná sleva, která platí při včasné úhradě školného. Nárok na tuto slevu
vzniká, když platba školného pro školní rok 2015/2016 bude připsána na účet
školy do 4. 4. 2014. Sleva platí pro všechny ročníky gymnázia mimo osmý ročník
osmiletého oboru. Na pozdější úhradu zlevněné částky nebude brán zřetel a
úhrada školného se po datu 4.4.2014 bude řídit Čl. I. dokumentu.

sleva činí 4000 Kč na úhradu jedné platby školného

Čl. III Prospěch
Smlouva pro vyšší stupeň osmiletého a šestiletého gymnázia a pro čtyřleté
gymnázium upravuje důvody pro vypovězení smlouvy ze strany školy. Jedním z
možných důvodů pro vypovězení smlouvy je nesplnění stanoveného prospěchu. Pro
postup do dalšího ročníku (šk.rok 2014/2015) je stanoven hraniční průměr za
2. pololetí školního roku 2,80 .

Čl. IV Doba platnosti
Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro školní rok 2014/2015 od 1. 9. 2014 do
31. 8. 2015.

Čl. V Splátkový kalendář
Individuálně je možné dohodnout splátkový kalendář, a to na základě schváleného
Dodatku ke Smlouvě o zabezpečení výuky žáka.

Schváleno dne 24. 3. 2014
Mgr. Renáta Zajíčková
ředitelka školy

