sAzEBNír ÚHnłĐzA PosKYTovłruÉsLuŽgY A lNFoRMAcE V sEKREľRnlÁru A PRovozľuírvl oooĚlrruí
eyľvlruÁztA cHEB, p íspěvkovéorganizace
Druh služby, produkt
vystavenístejnopisu vysvědčenído 30 dnrj

vystavenístejnopisu vysvědčenído 3 dnrj
vystavení potvrzení o absolvování studia
vystavení potvrzení o studiu
potvrzenípro Žáky na MHD, OSSZ a další
poskytování informací
prodej duplikátu žákovské knížky
prodej duplikátu omluvného listu
prodej duplikátu studentského prrikazu
poštovnéa jiné poplatky (nap . bankovní)

černobílri'tisk- cena za

]-

stránku

Sozbo

]'00 Kč (za každou započatou p

Poznámka
100 Kč podle zákon a č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích
v' še, nenárokové (po p edchozí dohodě)
viz
500 Kč
50 Kč
zdarma
zdarma
lhodinu podle zákona č. L06/I999 Sb., o svobodném
práce) p ístupu k informacím
20 Kč náhrada škody za ztrátu
].0 Kč dtto
L0 Kč dtto

dle platntich tarifrj

1Kč reprografické a kopírovacíslužby živnostenskéoprávnění

barevnri tisk - cena za 1 stránku

svázání dokument
seminární práce - cena za 1 stránku
zap jčenínáhradníhoklíčeod šatnísk í ky
poplatek za ztracen klíčod sk í ky
poplatek za v' měnu zámku šatnískí ky
poplatek za ztracenri čip

4Kč dtto
15 Kč dtto

1Kč
5Kč

svázá

ní čtováno samostatně

cena za 1 den

70 Kč cena za 1 ks
200 Kč cena za l- ks
120 Kč cena za 1 ks

p jčení

poplatek za visačku s číslemsk í ky
náhrada za poškozenou šatnísk í ku
náhrady za poškozenéučebnice

30 Kč cena za 1 ks
dle samostatného ceníku
dle samostatného ceníku

Poplatky lze uhradit v hotovosti v pokladně školy p i p evzetí dokumentu nebo p evodem na ričet školy (č. tlčtu 1'09588821/0300), VS - dle
p edchozí domluvy s hlavní ričetníškoly, do poznámky pro p íjemce uvést jméno žadatele. Tato částka musí b t p i platbě p evodem zaplacena
p ed vyhotovením požadovaného dokumentu, škola vyhotoví dokument až po p ipsánífinančníčástky na čet školy.

Platnost od2.9.2OI9
Schválil: RNDr. lng. Jarosla v Kočva

editel školy

sAzEBNír ÚnnłD zA PosKYTovnĺvÉsluŽgv v ooplŇrovÉ čltuluosľl
cvľvlľÁzlA CHEB, p íspěvkovéorganizace
Druh služby, produkt
pronájem tělocvičny velká
pronájem tělocvičny velká
pronájem tělocvičny malé

Sdzbd
300
200
200
1 000

sauna

pronájem auly
pronájem planetária

lyža ské vybavení
hostinské pokoje
pronájem učebny
pronájem počítačové
učebny
p jčovnémotorov1ich vozidel

500

_

Kč
Kč
Kč
Kč

700 Kč
300 Kč
40 Kč

dle samostatného ceníku
200 - 300 Kč
150 Kč
200 Kč
200 Kč

3Kč
Fitcentrum

Kurzy, školení, lektorská činnost

20 Kč
40 Kč
L40 Kč
280 Kč
dle individuální dohody

Pozn mka
L hodina (60 minut)
45 minut
t hodina (60 minut)
1 vstup (3 h) pro 10 osob, kaŽdá další
osoba navíc ].00 Kč/1- vstup
1 h pronájmu 700 Kč, 1- h a více hodin
pronájmu 500 Kčl1 h
1 h pronájmu planetária
vstupné do planetária (minimální počet
je 20 osob)
dle délky pobwu
1 vyučovacíhodina
1 vyučovacíhodina
zakažd(1den pronájmu
za každ'(1 ujet' km
(PHM si vyp ičitel hradísám)
jednorázové vstupné pro žáka školy
jednorázové vstupné pro ve ejnost
měsíčnípermanentka pro žáky
měsíčnípermanentka pro ve ejnost

V odrjvodněn' ch p ípadech m

že editel

školy stanovit v'jimku - smluvnícenu za

]-

hodinu nebo za celou dobu konáníprogramu/akce.

Ceny za jednotlivé služby lze hradit v pokladně ško!y, u pracovníka Fitcentra, správce budov nebo p evodem na rlčet dopl kové činnosti
organizace 109589138/0300 po p edchozí dohodě s hlavnírjčetníškoly.

Platnost od 2. 9. 2019

Schválil: RNDr. lng. Jaros

(
Kočvara, editel ško!y

