
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.  

Vrbova 1233, 147 00  Praha 4 - Braník 
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Stanovení výše úplaty za vzdělávání (dále jen Ceník) 
 

 

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., tj. právnická osoba, která vykonává činnost střední školy, 

IZO 108029417, tímto v souladu s § 123 odst. 4, zákona č.  561/2004 Sb. - školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů stanoví úplatu za vzdělávání (dále též školné) takto: 

 

1. Školné je povinen hradit žák. Žák je povinen zaplatit školné v plné výši za každý, byť jen započatý 

školní rok vzdělávání ve škole.  

2. Pro žáky školy, kteří se stali žákem školy nejpozději do 31.08.2019, je stanovená výše školného pro 

jednotlivé obory a formy vzdělání za školní rok v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí.   

3. Pro žáky školy, kteří se stali žákem školy od 01.09.2019 do 31.08.2020, je stanovená výše školného 

pro jednotlivé obory a formy vzdělání za školní rok v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

4. Pro žáky školy, kteří se stali žákem školy od 01.09.2020 do 31.08.2022, je stanovená výše školného 

pro jednotlivé obory a formy vzdělání za školní rok v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

5. Pro žáky školy, kteří se stali žákem školy od 01.09.2022 a později, je stanovená výše školného pro 

jednotlivé obory a formy vzdělání za školní rok v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

6. Žák je povinen zaplatit školné právnické osobě, která vykonává činnost školy. 

7. Školné za první školní rok je splatné v den, kdy nabyde právní moci Rozhodnutí ředitele školy o 

přijetí ke vzdělávání popřípadě o povolení přestupu z jiné střední školy, pokud není smluvně 

sjednána jiná splatnost.  

8. Pro další školní roky je školné splatné v denní formě vzdělávání vždy do 31.05. a v ostatních 

formách vzdělávání do 30.06. předchozího školního roku, pokud není smluvně sjednána jiná 

splatnost.  

9. Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání. Tímto rozhodnutím se nahrazuje 

Stanovení výše úplaty za vzdělávání (dále jen Ceník) ze dne 11.09.2019. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 01.10.2021       Ing. Tomáš Kadlec 

                   jednatel 
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Příloha č. 1 ke Stanovení výše úplaty za vzdělávání (dále jen k Ceníku) ze dne 01.10.2021 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) za každý, byť jen započatý školní rok, se stanoví pro následující 

obory a formy vzdělání takto: 

 

 

Obor Forma Školné 

Cukrář denní 12.000 Kč 

Kuchař-číšník denní 12.000 Kč 

Gastronomie denní 18.000 Kč 

Hotelnictví denní 23.400 Kč 

Cestovní ruch denní 23.400 Kč 

Kuchař-číšník dálková 12.000 Kč 

Gastronomie (nástavba) dálková 12.000 Kč 

Hotelnictví dálková 15.000 Kč 

Cestovní ruch dálková 15.000 Kč 

Podnikání (nástavba) dálková 12.000 Kč 

Podnikání (nástavba) kombinovaná 19.800 Kč 

Gastronomie kombinovaná 15.000 Kč 

Hotelnictví kombinovaná 15.000 Kč 

Cestovní ruch kombinovaná 15.000 Kč 
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Příloha č. 2 ke Stanovení výše úplaty za vzdělávání (dále jen k Ceníku) ze dne 01.10.2021 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) za každý, byť jen započatý školní rok, se stanoví pro následující 

obory a formy vzdělání takto: 

 

 

Obor Forma Školné 

Cukrář denní 12.000 Kč 

Kuchař-číšník denní 12.000 Kč 

Gastronomie denní 18.000 Kč 

Hotelnictví denní 24.000 Kč 

Cestovní ruch denní 24.000 Kč 

Kuchař-číšník dálková 12.000 Kč 

Gastronomie (nástavba) dálková 12.000 Kč 

Hotelnictví dálková 15.000 Kč 

Cestovní ruch dálková 15.000 Kč 

Podnikání (nástavba) dálková 19.800 Kč 

Podnikání (nástavba) kombinovaná 19.800 Kč 

Gastronomie kombinovaná 15.000 Kč 

Hotelnictví kombinovaná 15.000 Kč 

Cestovní ruch kombinovaná 15.000 Kč 

Nutriční asistent kombinovaná 15.000 Kč 
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Příloha č. 3 ke Stanovení výše úplaty za vzdělávání (dále jen k Ceníku) ze dne 01.10.2021 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) za každý, byť jen započatý školní rok, se stanoví pro následující 

obory a formy vzdělání takto: 

 

 

Obor Forma Školné 

Cukrář denní 15.000 Kč 

Kuchař-číšník denní 15.000 Kč 

Gastronomie denní 18.000 Kč 

Hotelnictví denní 24.000 Kč 

Cestovní ruch denní 24.000 Kč 

Kuchař-číšník dálková 12.000 Kč 

Gastronomie (nástavba) dálková 12.000 Kč 

Podnikání (nástavba) dálková 15.000 Kč 

Podnikání (nástavba) kombinovaná 19.800 Kč 

Gastronomie kombinovaná 15.000 Kč 

Hotelnictví kombinovaná 15.000 Kč 

Cestovní ruch kombinovaná 15.000 Kč 

Nutriční asistent kombinovaná 15.000 Kč 
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Příloha č. 4 ke Stanovení výše úplaty za vzdělávání (dále jen k Ceníku) ze dne 01.10.2021 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) za každý, byť jen započatý školní rok, se stanoví pro následující 

obory a formy vzdělání takto: 

 

 

Obor Forma Školné 

Cukrář denní 18.000 Kč 

Kuchař-číšník denní 15.000 Kč 

Gastronomie denní 19.800 Kč 

Hotelnictví denní 27.600 Kč 

Cestovní ruch denní 27.600 Kč 

Kuchař-číšník dálková 12.000 Kč 

Gastronomie (nástavba) dálková 12.000 Kč 

Podnikání (nástavba) dálková 19.800 Kč 

Podnikání (nástavba) kombinovaná 19.800 Kč 

Gastronomie kombinovaná 15.000 Kč 

Hotelnictví kombinovaná 15.000 Kč 

Cestovní ruch kombinovaná 15.000 Kč 

Nutriční asistent kombinovaná 15.000 Kč 
 

 

 

Pro školní rok 2022/2023 se však v následujících oborech a formách stanoví školné ve snížené výši takto: 
 

Obor Forma Školné 

Cukrář denní 15.000 Kč 

Gastronomie denní 18.000 Kč 

Hotelnictví denní 24.000 Kč 

Cestovní ruch denní 24.000 Kč 
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 Stanovení výše úplaty za vzdělávání poskytované podle § 114 školského zákona 

(dále jen Ceník) 
 

 

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., tj. právnická osoba, která vykonává činnost střední školy, 

IZO 108029417, tímto v souladu s § 123 odst. 4, zákona č.  561/2004 Sb. - školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů stanoví úplatu za vzdělávání (dále též školné) takto: 

 

1. Školné je povinen hradit účastník vzdělávání. Účastník vzdělávání je povinen zaplatit školné v plné 

výši za každý kurz, jehož je účastníkem, bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost na tomto kurzu. 

2. Účastník může požádat ředitele školy o snížení či prominutí úplaty za vzdělávání v souladu a za 

podmínek § 123 odst. 4 školského zákona. Při posuzování žádosti účastníka, který se kurzu 

nezúčastnil, přihlédne ředitel školy zejména k tomu, zda a jak byla neúčast účastníka na vyučování 

omluvena a zda je žádost o snížení či prominutí úplaty za vzdělávání doložena (např. lékařským 

potvrzením, předvoláním k soudu či jinému státnímu orgánu). 

3. Výše školného pro jednotlivé typy kurzů pořádaných dle § 114 školského zákona je stanovená 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.   

4. Z uvedených cen mohou být na základě obchodního rozhodnutí Střední školy gastronomické 

a hotelové s.r.o. poskytovány účastníkům vzdělávání slevy, a to zejména množstevní tj. za 

množství kurzů, do nichž se zájemce o vzdělávání přihlašuje. Rozhodnutí o poskytnutí obchodní 

slevy se zveřejňuje po dobu jeho platnosti na webu https://www.to-das.cz/eshop/.  

5. Účastník vzdělávání je povinen zaplatit školné právnické osobě, která vykonává činnost školy. 

6. Školné je splatné nejpozději v den konání kurzu.  

7. Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání. Tímto rozhodnutím se nahrazuje 

Stanovení výše úplaty za vzdělávání poskytované podle § 114 školského zákona (dále jen Ceník) ze 

dne 07.09.2018. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15.08.2021      Ing. Tomáš Kadlec 

                             jednatel 

https://www.to-das.cz/eshop/
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Příloha č. 1 ke Stanovení výše úplaty za vzdělávání poskytované podle § 114 školského zákona 

(dále jen Ceník) ze dne 15.08.2021 

 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) za jednotlivé typy kurzů se stanoví takto: 

 

 

Typ kurzu Školné 

Český jazyk k přijímací zkoušce na SŠ  360 Kč 

Matematika k přijímací zkoušce na SŠ  360 Kč 
        

 


