Výše školného v SŠ Sion High School
Milí rodiče,
v naší škole se rodiče podílí na vzdělávání svých dětí mj. i platbou školného. Ovšem naším základním nastavením
je, že se nikdy nesmí stát, aby komukoliv, kdo chce být žákem našich škol, v tom bránily finanční důvody. Proto
je pro nás naprosto obvyklé, že pokud je pro někoho problém se na nákladech studia podílet, snažíme se tuto
situaci řešit a podmínky pro něj upravit tak, aby byly přijatelné.
Základní úroveň – nedotované (plné) školné činí 39 tisíc Kč za školní rok, tedy 3.900 Kč x 10 měsíců
Tato částka vyjadřuje skutečné náklady na vzdělávání žáka.
První úroveň dotovaného školného činí 31 tisíc Kč za školní rok, tedy 3.100 Kč x 10 měsíců
Tato částka je dotovanou pro rodiče, jejichž příjmy jim neumožňují hradit plné školné. O dotaci je možné požádat
a na základě individuálního posouzení může být případně udělena.
Druhá úroveň dotovaného školného činí 22 tisíc Kč za školní rok, tedy 2.200 Kč x 10 měsíců
Tato částka je dotovanou pro rodiče, jejichž příjmy jim neumožňují hradit plné školné ani školné v první úrovni
dotace. O dotaci je možné požádat a na základě individuálního posouzení může být případně udělena.
Je i druhá úroveň dotovaného školného nad Vaše finanční možnosti?
Ani tak není nic ztraceno. Oslovte vedení školy a budeme se Vaší situací zabývat individuálně. Za historii našich
škol jsme již mnoha rodičům umožnili, aby jejich děti mohly naše školy navštěvovat, i v takové situaci. Nechceme,
aby nedostatek financí bránil navštěvovat naši školu tomu, kdo o to stojí.
Slevu ze školného poskytujeme také v případě, kdy jsou v naší škole sourozenci. Zároveň bude nově možné získat
slevu ze školného na základě studijních výsledků, za aktivitu v rozvoji školního a mimoškolního života SŠ apod.
Školné na našich školách máme ze dvou základních důvodů, tím prvním je, že vzdělání má svou hodnotu a
chcemeli kvalitní vzdělání, tak tím spíše. Tím druhým je skutečnost, že nestátní školy nedostávají od státu stejné
finanční prostředky na žáka jako školy státní. Bez příspěvku rodičů tak nestátní školy víceméně nemohou
existovat. Školné je nezbytným např. proto, abychom mohli poskytovat učitelům mzdy aspoň takové jako na tzv.
státních školách nebo abychom pro děti měli kvalitní prostředí (např. na školní budovy a jejich údržbu nám stát
nijak nepřispívá).
Vzhledem k výše uvedenému však musíme vážit, nakolik jsme schopni poskytnout dotované školné či případné
další slevy a prosíme Vás, abyste i ve Vaší úvaze jaké školné jste schopni hradit, vzali v úvahu i potřeby a možnosti
školy. Společně nám jde o to vytvářet pro studenty co nejkvalitnější, nejpříjemnější a nejinspirativnější prostředí,
kde stráví podstatnou část svého „teenagerského“ času a které jim má pomoci dosáhnout maximálních studijních
výsledků a vykročení k jejich další kariéře a naplnění jejich snů a to se bez dostatečného finančního zázemí
neobejde.
Od každého z rodičů očekáváme, že realisticky vyhodnotí své možnosti a v případě, že standardní školné je pro něj
nereálné, navrhne škole úroveň školného, kterou by byl schopen a ochoten se na nákladech vzdělávání svého
dítěte podílet. Námi stanovená pásma jsou v tomto smyslu orientační pomůckou, s tím, že školné domluvíme
individuálně.
Samozřejmě stále platí nastavení, že se nesmí stát, že někdo, kdo stojí o vzdělávání svých dětí v naší škole na něj
nedosáhne z finančních důvodů a stále budeme připraveni hledat řešení i v takových situacích.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vše, co spolu s Vašimi dětmi, našimi studenty, prožijeme a dokážeme.
Za tým SŠ Sion High School
Denis Doksanský

