
Odůvodnění placení školného na BGV: 
1. Disproporce ve financování různých typů škol – CŠ x RgŠ. I kdyby tento rozpor 

neexistoval, tak vybírání školného na církevních školách je zcela legitimní a je 
v souladu se školským zákonem § 123, 

2. Vybírání školného bylo projednáno Radou školské právnické osoby Gymnázia 
Varnsdorf dne 13. 12. 2017 (Rada - § 132 školského zákona). Předsedou Rady je 
statutární orgán zřizovatele. Rada výběr školného na základě předlohy ředitele 
školy doporučila a schválila, 

3. Školné bylo schváleno rodičovskou veřejností na třídních schůzkách dne 10. 4. 
2018 a výše školného je definitivní cílovou částkou, která nebude již dále 
zvyšována. Obava z jeho dalšího zvyšování není tedy důvodnou, 

4. Školné je zakotveno ve školním řádu, který schválila pedagogická rada a rada 
školy, 

5. V pravidlech pro vybírání školného existuje možnost rozložení placení školného 
v čase, ale i jeho odpuštění v odůvodněných případech. Jeho odpuštění však 
vnímáme tak, že se to týká především důvodů sociálních,  

6. Škola poskytuje celou řadu nadstandardních činností (viz příloha č. 1),  
7. Finanční prostředky z vybraného školného jsou výhradně ukládány na zvláštní 

účet školy a o využití školného bude rozhodovat rodičovská veřejnost na základě 
doporučení ředitelství školy. Tyto prostředky nebudou nikdy použity na hrazení 
mzdových nákladů zaměstnanců školy. Kontrola využití finančních prostředků 
bude podléhat radě rodičů a vyúčtování bude předkládáno rodičovské veřejnosti 
na pravidelných třídních schůzkách, 

8. Protože jsme si vědomi, že kromě školného platí rodiče celou řadu položek 
souvisejících se vzděláním svých dětí, tak v příštím školním roce (2019/2020) 
budou platby na naší škole rozloženy v čase tak, aby více zohledňovaly možnosti 
rodičovské veřejnosti, 

9. Finanční prostředky ze školného budou zásadně použity na zkvalitnění výchovně 
vzdělávacího procesu a pro zachování konkurenceschopnosti školy i po stránce 
materiální, ale i s možností spolupodílet se na povinnostech řádného správce 
svěřených prostor vyplývajících z nájemní smlouvy s majitelem budovy, a to 
Městem Varnsdorf.  
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