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Výše školného v ZŠ Sion J. A. Komenského
Milí rodiče,
v naší škole se rodiče podílí na vzdělávání svých dětí mj. i platbou školného. Ovšem naším základním nastavením je, že
nikomu, kdo chce být žákem našich škol, v tom nemají bránit finanční důvody. Proto je pro nás naprosto obvyklé, že
pokud je pro někoho problém se na nákladech studia podílet, snažíme se tuto situaci řešit a podmínky pro něj upravit
tak, aby byly přijatelné. Zároveň však samozřejmě škola „potřebuje každou korunu“ a každou slevu, kterou ze
základního školného poskytne, značně pocítí s tím, že musí redukovat či odkládat pořizování školních pomůcek apod.
Dotované školné neznamená, že by nám ho někdo dotoval, ale že slevu ze školného škola dotuje ze svých prostředků.
Základní úroveň – standardní školné (v plné výši) činí 36 tisíc Kč za školní rok, tedy 3.600 Kč x 10 měsíců
Tato částka vyjadřuje skutečné náklady na vzdělávání žáka a pro rodiče zahrnuje kompletní náklady na vše, co během
školního roku potřebuje, včetně individuálních konzultací s učiteli, případných opravných testů, přístupu k učebním
materiálům apod. na školních systémech, přístup pro žáka i rodiče do systému Edupage a jeho správa (zde jsou
k dispozici informace o klasifikaci, docházce atd.) apod. Přirozenou součástí je pak nadstandardní přístup ze strany
učitelů i zaměstnanců školy a celkové školní prostředí, které má vytvářet pohodovou rodinnou atmosféru, v níž, jak
věříme, mohou žáci dosahovat lepších studijních výsledků.
Způsoby úhrady školného jsou věcí individuální dohody rodičů s vedením školy a je možné je provést i jinou formou než
standardně. Mj. je možné z části využít dar škole apod.

Snížené školné – poskytnutí slevy, resp. dotace provozovatele školy
Rodiče, jejichž příjmy jim neumožňují hradit plné školné, mohou požádat o snížené školné (resp. slevu ze školného či
jeho dotování ze strany provozovatele školy), s tím, že vedení školy, se je vázáno se každou žádostí vždy osobně
zabývat a na základě individuálního posouzení může být případně udělena.
Možnosti individuálního nastavení školného nejsou pouze ve snížení jeho roční výše, ale také v individuálních úpravách
jeho úhrady, způsobu a výši splátek nebo třeba v odložení úhrady školného na pozdější dobu (v některých případech i
po skončení školní docházky).
Při posuzování žádostí o úpravu školného obvykle nepožadujeme doložení příjmů a dalších formálních dokumentů.
Postačí nám základní odůvodnění žádosti s tím, že celý proces žádosti i posouzení je postaven na vzájemné důvěře, mj.
jak ve vyhodnocení možností rodičů, tak i potřeb školy.

Je „standardní“ snížení školného nad Vaše finanční možnosti?
Ani tak není nic ztraceno. Oslovte vedení školy a budeme se Vaší situací zabývat individuálně. Za historii našich škol
jsme již mnoha rodičům umožnili, aby jejich děti mohly naše školy navštěvovat i v takové situaci. Nechceme, aby
nedostatek financí bránil navštěvovat naši školu tomu, kdo o to stojí.

Snížené školné ze sociálních důvodů
Rodičům, jejichž příjmy jim neumožňují hradit plné školné ani „obvyklé“ snížené školné, umožňujeme požádat o tzv.
sociální slevu ze školného. V takovém případě rodiče požádáme o bližší informace o jejich finanční situaci, byť ani zde
nepožadujeme dokládání formálních dokumentů. O toto posouzení mohou rodiče požádat, pokud by byli schopni
hradit částku nižší než 24 tis. Kč ročně.
V případě, že rodiče (resp. studenti) nevyužili jiných slev ze školného či individuálního nastavení úhrad, pak je možné
slevu ze školného poskytnout také v případě, kdy jsou v naší škole sourozenci, případně na základě studijních výsledků,
za aktivitu v rozvoji školního a mimoškolního života ZŠ apod.

Ke školnému obecně
Školné na našich školách máme ze dvou základních důvodů, tím prvním je, že vzdělání má svou hodnotu a chceme-li
kvalitní vzdělání, tak tím spíše. Tím druhým je skutečnost, že nestátní školy nedostávají od státu stejné finanční
prostředky na žáka jako školy státní. Bez příspěvku rodičů tak nestátní školy víceméně nemohou existovat.
Stát totiž stanovením nižší výše příspěvků na žáka pro soukromé školy oproti těm státním, vytvořil nastavení, v němž
školné tento rozdíl nahrazuje a v tomto nastavení vlastně počítá s tím, že na vzdělání svých dětí v soukromých školách
přispívají rodiče (chtě, nechtě…). Nad to soukromé školy mají často další nezbytné výdaje, které státní školy nemají,
jako např. nájemné za školní prostory apod., které nezbývá než pokrýt ze školného.
Školné je tak nezbytným např. proto, abychom mohli poskytovat učitelům mzdy aspoň takové jako na tzv. státních
školách nebo abychom pro děti měli kvalitní prostředí (např. na školní budovy a jejich údržbu nám stát nijak
nepřispívá). Základní (standardní) školné je tedy nastaveno tak, aby pokrývalo rozdíl mezi tím, co dostávají od státu tzv.
státní školy a nižšími příspěvky pro školy soukromé a další náklady, které jako škola máme.
Vzhledem k výše uvedenému tak musíme vážit, nakolik jsme schopni poskytnout snížené školné či případné další slevy
a prosíme Vás, abyste i ve Vaší úvaze jaké školné jste schopni hradit, vzali v úvahu také potřeby a možnosti školy.
Společně nám jde o to vytvářet pro Vaše děti, naše žáky co nejkvalitnější, nejpříjemnější a nejinspirativnější prostředí,
kde stráví podstatnou část svého dětství a které jim má pomoci dosáhnout maximálních studijních výsledků, jejich
celkového rozvoje i vykročení k realizaci jejich obdarování a naplnění jejich snů a to se bez dostatečného finančního
zázemí neobejde.
Od každého z rodičů očekáváme, že realisticky vyhodnotí své možnosti a v případě, že standardní školné je pro něj
nereálné, navrhne škole úroveň školného, kterou by byl schopen a ochoten se na nákladech vzdělávání svého dítěte
podílet. Následně na základě naší komunikace případně školné domluvíme individuálně.
Samozřejmě stále platí nastavení, že nechceme, aby kdokoli, kdo stojí o vzdělávání svých dětí v naší škole, na něj
nedosáhl z finančních důvodů, a stále budeme připraveni hledat řešení i v takových situacích.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vše, co spolu s Vašimi dětmi, našimi žáky, prožijeme a dokážeme.

Za tým ZŠ Sion J. A. Komenského
Denis Doksanský

