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Jednorázové a drobné příjmy  - sazby 
(příloha č. 2 Směrnice k vedení pokladny č. 29) 

Úhrady, které jsou příjmem školy (např. školné, za poskytované služby, náhrady škod, příspěvky 

a jiné poplatky), je nutné provádět bezhotovostním platebním stykem. Číslo bankovního účtu a 

způsob úhrady sdělí pověřený pracovník technicko ekonomického úseku.  

Ve výjimečných případech je nutné přijmout platbu v hotovosti (od studentů, zaměstnanců, 

jiných klientů), jedná se o drobné a jednorázové příjmy. Sazby za tyto úhrady jsou stanovené 

takto: 

A/ SZŠ: 

Předmět platby Sazba Poznámka 

Průkaz odbornosti 105,- Kč 
prodej zboží – viz živnostenské 

oprávnění 

Studijní průkaz 30,- Kč 

náhrada škody za ztrátu 

studijního průkazu při 2. a 

dalším výtisku 

Opis vysvědčení, jiného 

úředního dokumentu 

 

50,- Kč za každou i započatou stránku 
podle zákona č. 634/2004 Sb. o 

správních poplatcích                      

Poskytování informací 

30,- Kč za každou i započatou stránku 

+ 

30,- Kč za každou započatou 

půlhodinu práce 

podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k 

informacím 

Registrace v knihovně - 

čtenářský průkaz  
20,- Kč 

knihovnicko-informační služby 

(úplata za školské služby podle 

§ 123 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb.,školský zákon), 

Půjčovní řád 

Úplata v knihovně – 

sankční platby 

10,- Kč / ks / překročení půjčovní 

lhůty 

30,- Kč, 60,- Kč, 90,- Kč  /upomínka 

knihovnicko-informační služby 

(úplata za školské služby podle 

§ 123 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb. ŠZ), 

Půjčovní řád 

Kopírovací karty 

  50 kopií   100,- Kč 

  75 kopií 150,- Kč 

100 kopií 200,- Kč 

150 kopií  300,- Kč 

500 kopií  1 000,- Kč 

Reprografické a kopírovací 

služby – viz živnostenské 

oprávnění  

 

B/ DM – Domov mládeže a školní jídelna 

Předmět platby Sazba Poznámka 

Ubytování – žáci, 

studenti 

  820,- Kč /lůžko/měsíc ( I. kat.) 

  770,- Kč /lůžko/měsíc (II. kat.) 

1060,- Kč /lůžko/měsíc ( I. kat.) 

1010,- Kč /lůžko/měsíc (II. kat.) 

viz Ubytovací řád  

Stravování – žáci, 

studenti 

26,- Kč /oběd 

69,- Kč, resp. 48,- Kč (pátek) 

/celodenní stravování 

viz Směrnice k závodnímu a 

školnímu stravování č. 27 
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B/ VOŠ – Vyšší odborná škola 

Předmět platby Sazba Poznámka 

Školné 
3 000,- Kč 

/student/školní rok 

viz vyhláška č. 10/2004 Sb. o vyšším 

odborném vzdělávání, podmínky platby; viz 

školní řád VOŠ  

Administrativní poplatek 250,- Kč/uchazeč viz Školní řád VOŠ 

Mimořádný zápis – admin. 

poplatek 
500,- Kč/uchazeč viz Školní řád VOŠ 

Výkaz o studiu 65,- Kč/ks prodej zboží – viz živnostenské oprávnění 

 

D/ Doplňková činnost 

(rozsah doplňkové činnosti – viz zřizovací listina, živnostenské oprávnění: 

– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, 

– mimoškolská výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti) 

 

Předmět platby Sazba Poznámka 

Ubytování v Domově 

mládeže 

220,- Kč /osoba/den 
Kategorie příjemce služby: 

Kategorie C - ostatní 

180,- Kč /osoba/den 
Kategorie B – účastníci kulturních akcí 

pořádaných ÚSC 

120,- Kč /osoba/den 

Kategorie A – zaměstnanci a žáci 

ostatních PO Karlovarského kraje, 

zřizovatel, kontrolní orgány atd. 

Pronájem učebny ESV 230,- Kč/hodina  

Pronájem tělocvičny 
250,- Kč/ hodina 

4000,- paušál/pololetí 
Paušál při pronájmu 1 hod./týden 

Pronájem bytových a 

nebytových prostor - 

ostatní 

dle platné smlouvy, 

schválené zřizovatelem 
 

Kurzy, školení, lektorská 

činnost 
individuální smluvní ceny  

 

 

 

 

 

V Chebu 30. srpna 2019 

 

 

 

 

 Mgr. Zdeněk Hrkal 

 ředitel školy 


