Vyhláška rektora č. 24/2020
o výši plateb spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022
Vysoká škola PRIGO, z.ú.
Část první
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Tato vyhláška upravuje výši plateb spojených se studiem na Vysoké škole PRIGO, z.ú. ve
smyslu části jedenácté čl. 17 Statutu Vysoké školy PRIGO, z.ú. a v souladu s Poplatkovým
řádem a řádem školného Vysoké školy PRIGO, z.ú. v akademickém roce 2021/2022.
Část druhá
Poplatky
Čl. 2
Pro akademický rok 2021/2022 se stanovují následující výše poplatků:
a) Přihláška ke studiu
b) Zápis do 1. ročníku
c) Individuální (mimořádný) zápis do vyššího ročníku
d) Uznání 1 předmětu z jiné VŠ nebo VOŠ
e) Zápis 1 předmětu nad rámec standardního studijního plánu
f) Sestavení individuálního studijního plánu
g) Opakování 1 předmětu státní závěrečné zkoušky (reprobace)
h) Opakování zkoušky v mimořádném termínu
i) Promoce
j) Potvrzení o studiu
k) Výpis známek
l) Potvrzení sylabu předmětu
m) Vystavení studijního průkazu (ISIC aj.)
n) Duplikát studijního průkazu, smlouvy apod.
o) Duplikát VŠ diplomu a dodatku diplomu

490 Kč
290 Kč
290 Kč
490 Kč
390 Kč
1.990 Kč
3.990 Kč
2.990 Kč
490 Kč
190 Kč
190 Kč
190 Kč
350 Kč
190 Kč
490 Kč

Část třetí
Školné
Čl. 3
Výše školného pro prezenční formu studia bakalářských studijních programů
realizovaných v českém jazyce
1. Standardní výše školného pro studenty prezenční formy studia bakalářských studijních
programů realizovaných v českém jazyce se stanovuje na 9.900 Kč/měsíc v případě
12 měsíčních splátek. Školné lze za zvýhodněných podmínek hradit také jednorázově, a to ve
výši 99.900 Kč/rok v případě úhrady nejpozději do konce června roku předcházejícího
akademickému roku za nějž je školné hrazeno nebo do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o přijetí ke studiu. V případě prodlení jakékoliv splátky delšího než 5 dnů nebo v případě
jakéhokoliv opakovaného prodlení ve splátce v akademickém roce ztrácí student možnost
hradit školné prostřednictvím splátek a je povinen uhradit do 5 dnů zbývající část školného až
do výše standardní sumy splátek školného 118.800 Kč.
2. Studentům prezenční formy studia bakalářských studijních programů realizovaných
v českém jazyce, kteří nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek
dle § 64 zákona o vysokých školách, je školné plně hrazeno ze stipendijního fondu. Platba
školného je tedy nulová. Při splnění výše uvedených podmínek je studium bez platby školného
garantováno po celou standardní dobu studia v daném studijním programu.
3. Ustanovení odst. 2 se nepoužije v případě studia zahraničních studentů, na které se
rozhodnutí o úhradě školného ze stipendijního fondu nevztahuje.
Čl. 4
Výše školného pro prezenční formu studia bakalářských studijních programů
realizovaných v anglickém jazyce
1. Standardní výše školného pro studenty prezenční formy studia bakalářských studijních
programů realizovaných v anglickém jazyce se stanovuje na 400 EUR/měsíc v případě
12 měsíčních splátek. Školné lze za zvýhodněných podmínek hradit také jednorázově, a to ve
výši 4.000 EUR/rok v případě úhrady nejpozději do konce června roku předcházejícího
akademickému roku za nějž je školné hrazeno nebo do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o přijetí ke studiu. V případě prodlení jakékoliv splátky delšího než 5 dnů nebo v případě
jakéhokoliv opakovaného prodlení ve splátce v akademickém roce ztrácí student možnost
hradit školné prostřednictvím splátek a je povinen uhradit do 5 dnů zbývající část školného až
do výše standardní sumy splátek školného 4.800 EUR.

Čl. 5
Výše školného pro kombinovanou formu studia bakalářských studijních programů
1. Standardní výše školného pro studenty kombinované formy studia bakalářských studijních
programů se stanovuje na 9.900 Kč/měsíc v případě 12 měsíčních splátek. Školné lze za
zvýhodněných podmínek hradit také jednorázově, a to ve výši 99.900 Kč/rok v případě úhrady
nejpozději do konce června roku předcházejícího akademickému roku za nějž je školné hrazeno
nebo do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu. V případě prodlení jakékoliv
splátky delšího než 5 dnů nebo v případě jakéhokoliv opakovaného prodlení ve splátce
v akademickém roce ztrácí student možnost hradit školné prostřednictvím splátek a je povinen
uhradit do 5 dnů zbývající část školného až do výše standardní sumy splátek školného 118.800
Kč.
2. Studentům kombinované formy studia bakalářských studijních programů, kteří nepřekročí
standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek dle § 64 zákona o vysokých školách,
je 50 % školného hrazeno ze stipendijního fondu. Platba školného je v případě 12 měsíčních
splátek ve výši 4.950 Kč/měsíc nebo 49.500 Kč/rok v případě jednorázové platby. Při splnění
výše uvedených podmínek je výše školného garantována po celou standardní dobu studia
v daném studijním programu.
3. Studentům kombinované forma studia bakalářských studijních programů, kteří jsou zároveň
absolventy Vyšší odborné školy PRIGO, je dále ze školného dle odst. 2 poskytována sleva ve
výši 10.000 Kč/rok.
Čl. 6
Výše školného pro prezenční formu studia navazujících magisterských studijních
programů realizovaných v českém jazyce
1. Standardní výše školného pro studenty prezenční formy studia navazujících magisterských
studijních programů realizovaných v českém jazyce se stanovuje na 9.900 Kč/měsíc v případě
12 měsíčních splátek. Školné lze za zvýhodněných podmínek hradit také jednorázově, a to ve
výši 99.900 Kč/rok v případě úhrady nejpozději do konce června roku předcházejícího
akademickému roku za nějž je školné hrazeno nebo do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o přijetí ke studiu. V případě prodlení jakékoliv splátky delšího než 5 dnů nebo v případě
jakéhokoliv opakovaného prodlení ve splátce v akademickém roce ztrácí student možnost
hradit školné prostřednictvím splátek a je povinen uhradit do 5 dnů zbývající část školného až
do výše standardní sumy splátek školného 118.800 Kč.
2. Studentům prezenční formy studia navazujících magisterských studijních programů
realizovaných v českém jazyce, kteří nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají
disciplinární přestupek dle § 64 zákona o vysokých školách, je školné plně hrazeno ze
stipendijního fondu. Platba školného je tedy nulová. Při splnění výše uvedených podmínek je
studium bez platby školného garantováno po celou standardní dobu studia v daném studijním
programu.

3. Ustanovení odst. 2 se nepoužije v případě studia zahraničních studentů, na které se
rozhodnutí o úhradě školného ze stipendijního fondu nevztahuje.
Čl. 7
Výše školného pro prezenční formu studia navazujících magisterských studijních
programů realizovaných v anglickém jazyce
1. Standardní výše školného pro studenty prezenční formy studia navazujících magisterských
studijních programů realizovaných v anglickém jazyce se stanovuje na 600 EUR/měsíc
v případě 12 měsíčních splátek. Školné lze za zvýhodněných podmínek hradit také
jednorázově, a to ve výši 6.000 EUR/rok v případě úhrady nejpozději do konce června roku
předcházejícího akademickému roku za nějž je školné hrazeno nebo do 14 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o přijetí ke studiu. V případě prodlení jakékoliv splátky delšího než 5 dnů nebo
v případě jakéhokoliv opakovaného prodlení ve splátce v akademickém roce ztrácí student
možnost hradit školné prostřednictvím splátek a je povinen uhradit do 5 dnů zbývající část
školného až do výše standardní sumy splátek školného 7.200 EUR.
Čl. 8
Výše školného pro kombinovanou formu studia navazujících magisterských studijních
programů
1. Standardní výše školného pro studenty kombinované formy studia navazujících
magisterských studijních programů se stanovuje na 9.900 Kč/měsíc v případě 12 měsíčních
splátek. Školné lze za zvýhodněných podmínek hradit také jednorázově, a to ve výši 99.900
Kč/rok v případě úhrady nejpozději do konce června roku předcházejícího akademickému roku
za nějž je školné hrazeno nebo do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu.
V případě prodlení jakékoliv splátky delšího než 5 dnů nebo v případě jakéhokoliv
opakovaného prodlení ve splátce v akademickém roce ztrácí student možnost hradit školné
prostřednictvím splátek a je povinen uhradit do 5 dnů zbývající část školného až do výše
standardní sumy splátek školného 118.800 Kč.
2. Studentům kombinované formy studia navazujících magisterských studijních programů, kteří
nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek dle § 64 zákona o
vysokých školách, je 50 % školného hrazeno ze stipendijního fondu. Platba školného je
v případě 12 měsíčních splátek ve výši 4.950 Kč/měsíc nebo 49.500 Kč/rok v případě
jednorázové platby. Při splnění výše uvedených podmínek je výše školného garantována po
celou standardní dobu studia v daném studijním programu.

Část čtvrtá
Úhrada poplatků a školného
Čl. 9
1. Poplatky dle části druhé se hradí převodem na bankovní účet Vysoké školy PRIGO, z.ú.
č. 2131120685/8040. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče nebo studenta bez
lomítka.
2. Školné dle části třetí je splatné nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke
studiu za první rok studia a v dalších letech vždy nejpozději do 30. června za nadcházející
akademický rok. V případě pravidelných měsíčních splátek školného jsou tyto splatné vždy
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který je školné hrazeno.
3. Školné dle části třetí se hradí převodem na bankovní účet Vysoké školy PRIGO, z.ú.
č. 2131120685/8040 a je nevratné. Variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče nebo
studenta bez lomítka. Další náležitosti týkající se školného a jeho úhrady upravuje smlouva
o studiu.
Čl. 10
1. Studentům, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a 2020/2021 a nemají
školné rozloženo do splátek, je v případě dřívější úhrady školného poskytována sleva ve výši
pěti nebo deseti procent v závislosti na datu úhrady. Částky snížené o poskytnutou slevu jsou
pak v následující výši:
Úhrada školného nejpozději do:
Studijní program
Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa,
prezenční forma studia
Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa,
kombinovaná forma studia
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce,
prezenční forma studia
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce,
kombinovaná forma studia
Navazující magisterský program Hospodářská politika a správa,
prezenční forma studia
Navazující magisterský program Hospodářská politika a správa,
kombinovaná forma studia

14. 6. 2021

30. 6. 2021

17.910 Kč

18.905 Kč

22.410 Kč

23.655 Kč

22.410 Kč

23.655 Kč

29.610 Kč

31.255 Kč

35.910 Kč

37.905 Kč

44.910 Kč

47.405 Kč

2. Studentům bakalářských studijních programů, kteří zahájili studium v akademickém roce
2019/2020 a 2020/2021 a nemají školné rozloženo do splátek a zároveň jsou absolventy Vyšší
odborné školy PRIGO, je poskytována sleva ve výši 10.000 Kč a v případě dřívější úhrady
školného dále sleva ve výši pěti nebo deseti procent v závislosti na datu úhrady. Částky snížené
o poskytnutou slevu jsou pak v následující výši:
Úhrada školného nejpozději do:
Studijní program

14. 6. 2021

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa,
prezenční forma studia
Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa,
kombinovaná forma studia
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce,
prezenční forma studia
Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce,
kombinovaná forma studia

30. 6. 2021

8.910 Kč

9.405 Kč

13.410 Kč

14.155 Kč

13.410 Kč

14.155 Kč

20.610 Kč

21.755 Kč

Část pátá
Závěrečná ustanovení
Čl. 11
1. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem zveřejnění na úřední desce Vysoké školy PRIGO, z.ú.
a účinnosti dnem následujícím.
2. Dnem platnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška rektora č. 21/2020 ze dne 15. 5. 2020.
V Havířově dne 30. 10. 2020
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., v. r.
rektorka
Zveřejněno na úřední desce školy: 30. 10. 2020

