LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.,
Sovova 2, 412 01 Litoměřice
Úhrada školného na základní škole
Č. j.:
Vypracoval:
Schválil:
Směrnice nabývá platnosti dne:
Směrnice nabývá účinnosti dne:
Aktualizace č.

1/2016/LU-ZŠ-sm
Ing. Blanka Fránová Ježková
Ing. Blanka Fránová Ježková
27. 06. 2016
01. 09. 2016
1

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných aktualizací.

Výše úplaty na základní škole
Zákonný zástupce žáka se zavazuje hradit za vzdělání a poskytování školských služeb úplatu
(dále jen „školné“) ve výši 11 000 Kč za každý školní rok (tj. 1 100 Kč/měsíčně).
Způsoby plateb školného:


roční platby – úhrada do 30. 06. na následující školní rok,



půlroční



měsíční platby – splátky školného vždy do 25. dne příslušného měsíce školního roku.

platby

–

první splátka do 30. 06. na následující školní
druhá splátka do 31. 01. příslušného školního roku,

rok,

(První splátku školného je nutné uhradit vždy do 25. dne v měsíci, v němž žák zahájí povinnou
školní docházku na Lingua Universal.)
Úhradu školného je možné provádět bankovním převodem na účet školy
19-5908910277/0100 (variabilním symbolem je rodné číslo dítěte) nebo hotově v kanceláři
školy.
Neuhradí-li zákonný zástupce žáka školné v řádném termínu, bude formou upomínek vyzván
k jeho okamžitému zaplacení. Pokud škola neobdrží školné ani po třetí zaslané upomínce, bude
vzniklou dlužnou částku vymáhat soudně. Škola si za neobdržení platby vyhrazuje smluvní
pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý týden prodlení.
Škola si vyhrazuje právo upravit výši školného s ohledem na případné změny ekonomických
podmínek celostátního charakteru (např. inflace, zvýšení cen energií, plynu, úpravy daňových
zákonů a jiné nepředvídané okolnosti).
Zaplacené školné se nevrací.
Snížení úplaty
Pokud školu navštěvují sourozenci, činí školné za staršího 7 000 Kč (tj. 700 Kč/měsíčně),
za mladšího zůstává školné zachováno ve výši 11 000 Kč.

V případě dalších sourozenců je školné odstupňováno následovně: nejmladší obvyklé školné
11 000 Kč, druhý nejmladší sourozenec 7 000 Kč, ostatní starší sourozenci po 5 000 Kč.
Ředitel školy může udělit slevu na školném mimořádně nadaným žákům dosahujících nízké
absence a studijního průměru 1,1. O přiznání a výši slevy bude rozhodnuto vždy na pedagogické
radě školy, kde bude na návrh třídního učitele vybrán jeden popřípadě více žáků splňující daná
kritéria pro získání této slevy.
Škola poskytuje slevu školného rodinám, ve kterých dojde ke zhoršení sociální situace. V tomto
případě je zákonný zástupce žáka povinen vyplnit žádost, ve které uvede důvody potřebnosti
této slevy, viz příloha č. 1. Sleva je poskytována pouze na konkrétní školní rok, na nový
nadcházející školní rok je nutné žádost vyplnit znovu.
Slevu na školném ze sociálních důvodů lze poskytnout:

pokud zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku
na péči,

rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče
a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, nejpozději do 25. 09. příslušného školního roku.
Zaměstnanci školy za své děti školné neplatí.

V Litoměřicích dne 25 06. 2016

……………………………………….
Ing. Blanka Fránová Ježková
ředitelka školy

Příloha č. 1

Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o.,
Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice

ŽÁDOST RODIČŮ O SLEVU ŠKOLNÉHO
Žádám o slevu z příspěvku na školné pro školní rok ………/……….. .
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………… nar.: ……………………………...
Bydliště: ……………………………………………………………………….. Třída: ………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………….
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………….
Slevu školného žádám z těchto důvodů:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Z výše uvedených důvodů jsem schopen/a platit školné v max. výši: …………... Kč/měsíc
Dokumenty odůvodňující slevu školného:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou správné a jsem si vědom/a následků nepravdivého
prohlášení.
V……………………… dne………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………….

Rozhodnutí ředitele školy: …………………………………………………………………………………….
Žadatel/zákonný zástupce žáka bude hradit školné ve výši: ………… Kč/měsíc ve šk. roce …..…../......…...

V……………………….. dne………………

Podpis ředitele školy: ………………………………..

