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Vyhláška rektora č. 8/2016 
Výše poplatků za studium 

pro akademický rok 2017/2018 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Vysoká škola sociálně správní, Havířov uskutečňuje podle čl. 21, odst. 1 Statutu VŠSS 

studium v akreditovaných studijních programech za úhradu. 
2. Tato vyhláška rektora stanovuje výši poplatků za studium (dále jen „školného“) pro 

studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2017/2018. 
3. Na studenty, kteří zahájili studium v předcházejících akademických letech, se vztahují 

Vyhlášky rektora č. 1/2015, 2/2015 a 1/2016. 
 
 

Článek 2 
Výše školného pro prezenční formu studia  

bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa 
 

1. Základní výše školného pro studenty prezenční formy studia bakalářského studijního 
programu Hospodářská politika a správa se stanovuje na 15 990,- Kč za jeden semestr 
studia, tedy 31 980,-Kč za ročník studia. 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 
každý měsíc akademického roku (neplatí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se 
výše školného na 3 550,- Kč za měsíc, tedy na 35 500,- Kč za ročník studia. 

 
 

Článek 3 
Výše školného pro kombinovanou formu studia  

bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa 
 

1. Základní výše školného pro studenty kombinované formy studia bakalářského studijního 
programu Hospodářská politika a správa se stanovuje na 15 490,- Kč za jeden semestr 
studia, tedy 30 980,-Kč za ročník studia. 
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2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 
každý měsíc akademického roku (neplatí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se 
výše školného na 3 450,- Kč za měsíc, tedy na 34 500,- Kč za ročník studia. 

 
 

Článek 4 
Výše školného pro prezenční formu studia  

bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce 
 

1. Základní výše školného pro studenty prezenční formy studia bakalářského studijního 
programu Sociální politika a sociální práce se stanovuje na 16 890,- Kč za jeden semestr 
studia, tedy 33 780,-Kč za ročník studia. 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 
každý měsíc akademického roku (neplatí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se 
výše školného na 3 750,- Kč za měsíc, tedy na 37 500,- Kč za ročník studia. 

 
 

Článek 5 
Výše školného pro kombinovanou formu studia  

bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce 
 

1. Základní výše školného pro studenty kombinované formy studia bakalářského studijního 
programu Sociální politika a sociální práce se stanovuje na 15 890,- Kč za jeden semestr 
studia, tedy 31 780,-Kč za ročník studia. 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 
každý měsíc akademického roku (neplatí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se 
výše školného na 3 500,- Kč za měsíc, tedy na 35 000,- Kč za ročník studia. 

 
 

Článek 6 
Zaplacení školného 

 
1. Výši školného, způsob a termíny úhrady určuje Smlouva o studiu a Výměr a platební 

kalendář, který je nedílnou součástí Smlouvy o studiu. Smlouva o studiu je s uchazečem 
uzavírána před zápisem do 1. semestru studia. 

2. Zaplacení školného je podmínkou zápisu do studia a následně zápisu do vyššího ročníku 
studia. 

3. Studenti 1. ročníku jsou povinni uhradit školné za 1. semestr studia v jedné splátce 
ve výši odpovídající školnému za jeden semestr studia. 

4. Školné je nevratné. 
  



 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výše školného pro studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2017/2018, bude 

zachována po standardní dobu jejich studia v bakalářských studijních programech. 
2. Součástí této Vyhlášky rektora je tabulka zachycující výši školného za akademický rok při 

rozdílných platbách. 
 
 
 
 
V Havířově dne 31. října 2016  
 
 
 
 
 

              
Kamila Bujasová doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 

ředitelka společnosti rektor 
 
  



 
 

Studijní program – forma 
studia 

Školné při dvou splátkách Školné při desíti splátkách 

Hospodářská politika a 
správa – prezenční studium 

31 980,- Kč 
(2 x 15 990,- Kč) 

35 500,- Kč 
(10 x 3 550,- Kč) 

Hospodářská politika a 
správa – kombinované 
studium 

30 980,- Kč 
(2 x 15 490,-Kč) 

34 500,- Kč 
(10 x 3 450,- Kč) 

Sociální politika a sociální 
práce – prezenční studium 

33 780,- Kč 
(2x 16 890,- Kč) 

37 500,- Kč 
(10 x 3 750,-Kč) 

Sociální politika a sociální 
práce – kombinované 
studium 

31 780,-Kč 
(2 x 15 890,- Kč) 

35 000,- Kč 
(10 x 3 500,- Kč) 

 


