
 

 

Vyhláška rektora č. 1/2017 

o výši plateb spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018 

 

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. 

 

 

Část první 

Úvodní ustanovení 

 

Čl. 1 

 

Tato vyhláška upravuje výši plateb spojených se studiem na Vysoké škole sociálně správní, z.ú. 

ve smyslu části jedenácté čl. 17 Statutu Vysoké školy sociálně správní, z.ú. a v souladu 

s Poplatkovým řádem a řádem školného Vysoké školy sociálně správní, z.ú. v akademickém 

roce 2017/2018. 

 

 

Část druhá 

Poplatky 

 

Čl. 2 

 

Pro akademický rok 2017/2018 se stanoví následující výše poplatků: 

 

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

do bakalářského studijního programu  

490,- Kč, 

b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

do programu celoživotního vzdělávání 

490,- Kč, 

c) administrativní poplatek za zápis do studia 290,- Kč, 

d) poplatek za prodloužení standardní délky studia, 

za každých dalších započatých šest měsíců studia 

4.900,- Kč, 

e) poplatek za vydání potvrzení o studiu 190,- Kč, 

f) poplatek za opakování zkoušky 990,- Kč, 

g) poplatek za vystavení opisu vysokoškolského 

diplomu 

490,- Kč, 

h) poplatek za výpis známek 190,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Část třetí 

Školné 

 

Čl. 3 

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 rok studia. 

 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 

každý měsíc akademického roku (nehradí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se výše 

školného na 3.550,- Kč za měsíc, tedy na 35.500,- Kč za rok studia. 

 

 

Čl. 4 

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 rok studia. 

 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 

každý měsíc akademického roku (nehradí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se výše 

školného na 3.450,- Kč za měsíc, tedy na 34.500,- Kč za rok studia. 

 

 

Čl. 5 

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 rok studia. 

 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 

každý měsíc akademického roku (nehradí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se výše 

školného na 3.750,- Kč za měsíc, tedy na 37.500,- Kč za rok studia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 6 

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 rok studia. 

 

2. Jestliže student požádá o splátkový kalendář s deseti splátkami, tedy jednou splátkou za 

každý měsíc akademického roku (nehradí se za měsíce červenec a srpen), stanovuje se výše 

školného na 3.500,- Kč za měsíc, tedy na 35.000,- Kč za rok studia. 

 

 

Část čtvrtá 

Úhrada poplatků a školného 

 

Čl. 7 

 

1. Poplatky dle části druhé se hradí hotově na studijním oddělení nebo převodem na bankovní 

účet Vysoké školy sociálně správní, z.ú. 

 

2. Výši školného dle části třetí, 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. 

 

3. Školné je nevratné. 

 

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

zachována po standardní dobu jejich studia v bakalářských studijních programech. 

 

 

Část pátá 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 8 

 

1. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy 

sociálně správní, z.ú. 

 

2. Dnem platnosti a účinnosti této vyhlášky se zrušuje směrnice rektora č. 1/2016 ze dne 

15. 11. 2016 a vyhláška rektora č. 8/2016 ze dne 31. 10. 2016. 
 

V Havířově dne 10. 11. 2017 

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 

rektorka 

Zveřejněno na úřední desce školy: 10. 11. 2017 


