
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ŠKOLNÉ 
pro žáky nastupující do 1. ročníku od 1. 9. 2023 

 

Školné je stanoveno za povinné vyučovací předměty podle pololetních studijních výsledků; na pololetí následující (t.j. 
II. pololetí 9. třídy ZŠ na I. pololetí I. ročníku atd.) v celkovém počtu 10 splátek za školní rok. 

 

a) prospěl s vyznamenáním       bez školného 

b) průměrný prospěch do 1,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)  
         500,- Kč/měsíc 

c) průměrný prospěch do 2,00 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)  
         1000,- Kč/měsíc 

d) průměrný prospěch 2,01-2,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)  
         1300,- Kč/měsíc 

e) průměrný prospěch do 2,50 (bez klasifikace nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) 

1500,- Kč/měsíc 

f) průměrný prospěch 2,51 a více (dále žáci, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni 
známkou nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)   1800,- Kč/měsíc 

 

h) V případě, že žák není v pololetí klasifikován v řádném termínu, vykoná zkoušku (za poplatek 500,- Kč/zkoušku), 
pokud ředitelka školy na základě žádosti nestanoví jinak. Při platbě více zkoušek je platba stanovena najednou před 
konáním první zkoušky. Školné na další pololetí je stanoveno v plné výši. 

 

Formy plateb školného: 

a) na účet u Raiffeisenbank, číslo účtu 606467641/5500 nebo České spořitelny, číslo účtu 5724030339/0800  

 variabilní symbol = rodné číslo žáka 

b) v hotovosti / kreditní kartou v kanceláři školy, ul. Jeronýmova 28/22, Č. Budějovice 

Další informace je možné získat na emailu svepes@skolacb.cz 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ŠKOLNÉ 
pro žáky nastupující do 1. ročníku od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023 

 

Školné je stanoveno za povinné vyučovací předměty podle pololetních studijních výsledků; na pololetí následující (t.j. 
II. pololetí 9. třídy ZŠ na I. pololetí I. ročníku atd.) v celkovém počtu 10 splátek za školní rok. 

 

a) prospěl s vyznamenáním       bez školného 

b) průměrný prospěch do 1,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)  
         300,- Kč/měsíc 

c) průměrný prospěch do 2,00 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)  
         600,- Kč/měsíc 

d) průměrný prospěch 2,01-2,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)  
         900,- Kč/měsíc 

e) průměrný prospěch do 2,50 (bez klasifikace nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) 

1200,- Kč/měsíc 

f) průměrný prospěch 2,51 a více (dále žáci, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni 
známkou nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu)   1400,- Kč/měsíc 

 

h) V případě, že žák není v pololetí klasifikován v řádném termínu, vykoná zkoušku (za poplatek 500,- Kč/zkoušku), 
pokud ředitelka školy na základě žádosti nestanoví jinak. Při platbě více zkoušek je platba stanovena najednou před 
konáním první zkoušky. Školné na další pololetí je stanoveno v plné výši. 

 

Formy plateb školného: 

a) na účet u Raiffeisenbank, číslo účtu 606467641/5500 nebo České spořitelny, číslo účtu 5724030339/0800  

 variabilní symbol = rodné číslo žáka 

b) v hotovosti / kreditní kartou v kanceláři školy, ul. Jeronýmova 28/22, Č. Budějovice 

Další informace je možné získat na emailu svepes@skolacb.cz 
 


