
Příloha č.2 k zápisu ze zasedání Rady rodičů ze dne 6.4.2011

Návrh vývoje školného (a příspěvků na semináře) na AG od roku 2011/2012

1) Současná situace (2010/2011)

Ve školním roce 2010/2011 vybírá gymnázium školné v primách až kvartách, a to na základě 
smlouvy o vzdělávání za úplatu (§ 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Tato smlouva se 
uzavírá s rodiči nově přicházejících žáků na celých osm let studia s tím, že na první čtyři roky se 
domlouvá částka nižší, pro další čtyři roky se počítá se zvýšenou částkou.

Školné vybíráme především na úhradu mezd za nadstandardně vyučované hodiny. Zároveň však 
využíváme až 50% školného k tomu, abychom pro žáky nakoupili věci, na které bychom od nich 
jinak stejně vybírali peníze nebo které by si museli pořizovat sami (například jazykové učebnice). 
Usilujeme tedy o to, abychom na začátku školního roku vybrali školné a v dalším průběhu už pokud 
možno víc nechtěli (nelze splnit jen u velmi drahých věcí, jako jsou například lyžařské kursy nebo 
zahraniční zájezdy).  

Vedle školného žádá v současnosti AG žáky vyššího gymnázia o příspěvek na volitelné semináře 
(opět na mzdy učitelů pro nadstandardně mnoho vyučovaných seminářů). Tento příspěvek na 
semináře není (narozdíl od školného) podložen žádnou předchozí smlouvou, je tedy prakticky 
nevymahatelný. Do budoucna plánujeme nahradit tento příspěvek, s jehož vybíráním bývá pravidelně 
dost potíží, školným, které postupně nabíhá od nižších ročníků.

Současná situace tedy vypadá takto:

I II III IV V VI VII VIII

2010/2011 4 (6) 3 (4,5) 3 (4,5) 2,4 (3,6) 2,5 2,5 2,5 2,5

kde

• kde školné a příspěvek na semináře jsou uvedeny v tis. Kč za rok 

• označení "4 (6)" znamená školné nasmlouvané ve výši 4 tis. Kč na nižším gymnáziu, 6 
tis. Kč na vyšším gymnáziu

2) Návrhy na zvýšení školného

Jak je z tabulky vidět, přistupovali jsme už v minulých letech, tlačeni okolnostmi, u přicházejících prim 
rok od roku ke stále vyššímu školnému. Důvodem bylo především to, že vybírané peníze nestačily na 
položky, na něž byly určeny. Kromě toho se v poslední době objevily některé další aktuální důvody, 
například: 

a) majitel školní budovy, školské sestry, nám přestal od roku 2011 poskytovat školní budovu za 
dosavadní symbolický nájem 60 tis. Kč/rok a přistoupil k nájemnému 500 tis. Kč/rok (školské sestry 
se, zhruba řečeno, řídí tím, že chtějí ročně na nájemném z budovy získat tolik, kolik činí odpisy; ty prý 
jsou přibližně 1.700 tis. Kč; protože asi 1.200 tis. Kč činí roční nájem soukromého kadeřnického 
učiliště sídlícího v přízemí, požadují po nás sestry pouze zbytek; sestry peníze vybrané na nájemném 
vracejí pravidelně do školní budovy ve formě oprav)

b) mzdy učitelů na AG se řídí platovými tabulkami pro státní školy; při poslední úpravě platových 
tabulek byly zvýšeny mzdy především mladým učitelům; státní školy na toto zvýšení dostaly od 
MŠMT přidáno, církevní školy nikoli; měli jsme tak na výběr: buď sehnat další peníze, nebo platit 
mladým učitelům výrazně méně, než na státních školách (tedy nepřecházet na nové tabulky)   

Abychom se zbavili dosavadního "plíživého zvyšování" školného a dostali se skokem na úroveň, 
která nám vychází jako potřebná a kterou přitom ještě považujeme za únosnou pro rodiče, navrhoval 
jsem přejít u budoucích prim na školné ve výši 8 (12) nebo 10 (12) tis. Kč a u ostatních ročníků 
nechat školné běžet podle uzavřených smluv. Chtěli jsme se totiž vyhnout změnám v uzavřených 



smlouvách, ačkoli možnost změny je ve smlouvách zakotvena (částku lze změnit po projednání 
školskou radou a radou rodičů). 

S mým návrhem však nesouhlasil zástupce zřizovatele. Za nevýhodu považoval především to, že 
částka navrhovaná pro primy je příliš vysoká a v přílišném kontrastu s částkami, které by platili ostatní. 
Zřizovatel proto navrhoval plošně zvýšit školné všem, s nimiž je uzavřena smlouva, a to asi o 2 tis. 
Kč, a zároveň upustit od toho, aby se část školného vracela k žákům zpátky (např. formou jazykových 
učebnic). Za těžko přijatelné rysy tohoto návrhu jsem označil jednak důsledky všeobecného měnění 
stávajících smluv (bude automaticky prohlášováno za změnu pravidel během hry), jednak přechod k 
systému "dejte nám školné a zároveň si připravte tisíc na toto, dva tisíce na ono" atd.

Na jednání školské rady, na němž byl přítomen i zástupce zřizovatele, se postupně zrodil 
kompromisní návrh, který se zdá být přijatelný a do značné míry vyhovující našim potřebám.

V návrhu se počítá s tímto vývojem školného:

I II III IV V VI VII VIII

2010/2011 4 (6) 3 (4,5) 3 (4,5) 2,4 (3,6) 2,5 2,5 2,5 2,5

2011/2012 6, 150% 4 (6) 3 (4,5) 3(4,5) 6 2,5 2,5 2,5

2012/2013 6, 150% 6, 150% 4 (6) 3(4,5) 6 6 2,5 2,5

2013/2014 6, 150% 6, 150% 6, 150% 4(6) 6 6 6 2,5

2014/2015 8, 150% 6, 150% 6, 150% 6, 150% 8 6 6 6

kde

• školné a příspěvek za semináře jsou uvedeny v tis. Kč za rok,

• označení "4 (6)" znamená školné nasmlouvané ve výši 4 tis. Kč na nižším gymnáziu, 6 
tis. Kč na vyšším gymnáziu,

• označení "6, 150%" znamená školné nasmlouvané ve výši 6 tis. Kč na nižším 
gymnáziu, u nějž se smluvně zaručuje, že bude zvýšeno maximálně jednou za celou 
dobu studia, a to při nástupu do kvinty a maximálně na 150% částky dohodnuté pro 
nižší gymnázium.

Podstatné rysy tohoto návrhu tedy jsou:

• v budoucích primách dojde ke zvýšení na 6 tis. Kč   na nižším gymnáziu (ve 
smlouvách se bude nově uvádět záruka, že školné se během studia zvýší jen jednou, 
a to při vstupu do kvinty a maximálně na 150% stávající částky),

• stávající smlouvy se budou pozměňovat, ale jen postupně, každoročně jen při 
vstupu do kvinty, a to opět na 6 tis. Kč (jako činí školné pro primány),

• po 3 školních rocích (až mimochodem vymizí příspěvky na semináře) bude zváženo 
zvýšení školného v primách a při vstupu do kvinty na 8 tis. Kč.

Richard Mašek


