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XVI. 

 

Pokyn jednatelů VOŠ ČUS, s.r.o. 

Ze dne 2. 5. 2018 

 

O akčním školném pro školní rok 2018/2019 a finančním bonusu za nového studenta 

 

I. 

Nárok na úlevu – akční školné 

1. Nárok na úlevu na školném mají nově přijatí studenti do 1. ročníku školního roku 2018/2019, 

kteří splní náležitosti: 

- Podání platné přihlášky ke studiu do termínu 30.6.2018 

- Absolvování přijímacího pohovoru, který bude kladně vyhodnocen do termínu 30.6.2018 

- Uzavření Smlouvy o studiu v akreditovaném vzdělávacím programu do termínu 30.6.2018 

2. Nárok na finanční úlevu je stanoven jmenovitě na konkrétního studenta a  je nepřenosný. 

 
II. 

Výše úlevy 

1. Úleva je poskytnuta ve výši 2. 600 Kč (slovy: dva tisíce šest set korun českých), a je odečetena 

z řádné výše školného stanovené pro školní rok 2018/2019, která je uvedena v aktuálně 

platném Sazebníku plateb. 

2. Nová výše školné při uznání úlevy je pro školní rok 20. 400,- (slovy: dvacet tisíc čtyřista korun 

českých). 

3. Pro poskytnutí úlevy je podkladem Dodatek č. XXX ke Smlouvě o studiu v akreditovaném 

vzdělávacím programu. 

4. Pro další školní roky nevzniká žádný zákonný nárok na čerpání této úlevy. Úleva je poskytnuta 

jednorázově. 
 

III. 

Finanční bonus za nového studenta 

1. Finanční bonus za nového studenta je poskytován každému řádnému studentovi zapsanému 

ke studiu na VOŠ ČUS ve všech ročnících studia. 

2. Výše bonusu je stanovena na 1 měsíční splátku z aktuální sazby ročního školného konkrétního 

studenta. 

3. Tuto úlevu lze čerpat pro školní rok 2018/2019 maximálně 4 x tj. za 4 nové studenty. 

4. Novým studentem je považován student, který absolvuje přijímací řízení a je úspěšně zapsán 

ke studiu ve školním roce 2018/2019. 
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5. Uchazeč o studium, kterého stávající student doporučí ke studiu na VOŠ ČUS je povinen u 

přijímacího pohvooru sdělit jméno studenta, který jej doporučil a doporučující student toto 

musí potvrdit. 

6. Pro poskytnutí úlevy je podkladem Dodatek č. XXX ke Smlouvě o studiu v akreditovaném 

vzdělávacím programu. 

7. Pro další roky nevzniká žádný zákonný nárok na čerpání této úlevy. Úleva je psokytnuta pouze 

pro školní rok 2018/2019. 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ladislav Malý       Mgr. Veronika Szabó 
Jednatel, ředitel VOŠ ČUS, s.r.o.   jednatelka, zástupkyně ředitele VOŠ ČUS, s.r.o. 
 


