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Základní škola a gymnázium Navis 
Ceník  

Školné 

Za 1. dítě v projektu 81.600 Kč/rok 

Za 2. dítě v projektu 54.360 Kč/rok 

Za 3. a další dítě v projektu 40.800 Kč/rok 

 

Roční školné pro zaměstnance školy je 54.360 Kč, tedy je počítána jako za druhou osobu v projektu.  

Za první v tomto smyslu považujeme právě zaměstnance školy. Školné za další děti v projektu je  

40.800 Kč. 

Plné školné zahrnuje 
Plné školné zahrnuje účast na ŠVP školy, na EK aktivitách, program v družině či školním klubu a 

zapůjčení učebnic.  

Slevy na školném 
Každé rodině je nabízen rozhovor, ve kterém mluvíme o finančních možnostech rodiny. Je možné 

mluvit o různých úrovních slevy v závislosti na dané situaci v rodině. Zastáváme názor, že finanční 

situace rodiny nesmí být překážkou pro nástup dítěte do naší školy.  

V případě, že rodina dostane slevu na školném, jsou EK aktivity zpoplatněny dle ceníku. 

EK aktivity 

Základní škola a gymnázium Navis poskytuje EK aktivity jako rozšiřující program pro své žáky. Při placení 

plného školného dle ceníku jsou nabízeny zdarma. Při slevě na školném je účtován roční roční poplatek. 

EK aktivity 7.500 Kč/rok/dítě 

 

Další položky ceníku 

Autobus  
Škola v případě dostatečného zájmu o tuto službu nabízí svoz školním autobusem. Poplatek za autobus 

činí 19.500 Kč/rok za jedno dítě. 

autobus 19.500 Kč/rok/dítě 

 

Kroužky 
Škola nabízí kroužky, které se otevírají v případě dostatečného zájmu ze strany dětí/rodin a v případě 

technických možností školy. Ve školním roce 2022/2023 nabídneme: 

Klavír 2.800 Kč /pololetí 

Flétna 2.800 Kč /pololetí 

Trubka 2.800 Kč /pololetí 
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Sbor 1.200 Kč /pololetí 

Kapela 2.200 Kč /pololetí 

Taekwondo stanoví agentura 

Football/Floorball 2.200 Kč/pololetí 

Pilates 2.200 Kč/pololetí 

Tanec 2.200 Kč/pololetí 

Keramika 2.200 Kč/pololetí 

Výtvarná dílna 2.200 Kč/pololetí 

Kresba 2.200 Kč/pololetí 

Divadlo 2.200 Kč/pololetí 

Žurnalistika 2.200 Kč/pololetí 

Film 2.200 Kč/pololetí 

IT 2.200 Kč/pololetí 

Robotika 2.200 Kč/pololetí 

Španělština pro dospělé 2.200 Kč/pololetí 

 

V případě zájmu je možná domluva na otevření kroužku s vedoucí oddělení Kroužky. 

Obědy 
Součástí oběda je polévka, hlavní chod a nápoj. Cena bude stanovena dle skutečné domluvy s jídelnou. 

Oběd dle skutečnosti  

 

Platby za exkurze a výlety, adaptační a harmonizační pobyty, lyžařský kurz 
Platby za exkurze a výlety jsou hrazeny dle skutečnosti. Pro účely zjednodušení výběru peněz za drobné 

výlety a exkurze a odměny pro děti je zřízen třídní fond, do kterého se vybírá od rodin záloha. V případě, 

že se vybrané peníze vyčerpají, může dojít ke stanovení nové vybírané částky. 

Třídní fond 750 Kč/pololetí 

 

Plavání 
Pololetní kurz plavání ve 2. a 4. třídě je poskytován zdarma. 

Doprava na plavání 
Doprava na plavání je hrazena z platby od rodičů. 

Doprava na plavání 1.150 Kč/pololetí 

 

Sešity, obaly a pracovní sešity  
Dle skutečnosti.  

 

Uniformy 
Cena za uniformy se odvíjí od cen dodavatelů, za které budou jednotlivé položky naskladňovány. 

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách v sekci Uniformy.  
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Splatnosti 

Školné je možné platit ve třech variantách: 

• Měsíčně vždy do 15. daného měsíce na následující měsíc 

• Pololetně do 15. srpna a 15. ledna 

• Ročně do 15. srpna 

EK aktivity 

• Nejsou-li součástí (při platbě plného školného), je platba splatná společně se školným vždy do 

15. daného měsíce na následující měsíc 

Obědy 

• Platba je splatná do 15. za předchozí měsíc podle reálného odběru. 

Kroužky 

• Platba je splatná do 15. listopadu za první pololetí a do 15. března za druhé pololetí. 

Autobus  

• Platba je splatná v 10 měsíčních splátkách po 1.750 Kč vždy do 15. předchozího měsíce. 

Doprava na plavání  

• Platba je splatná do 15. října. 

Ostatní platby 

• Platby jsou splatné dle předpisu v EduPage, který se zadává s minimálně čtrnáctidenním 

předstihem před splatností. 


