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Finanční řád Francouzského lycea v Praze 2018/2019
Bez souhlasu s následujícími podmínkami nelze Vaši přihlášku nebo opakovanou přihlášku přijmout.
Tarify byly schváleny Agenturou pro francouzské školství v zahraničí.
K tarifům náleží tyto poplatky:
-

školné
zápisné
poplatky za zkoušky (Brevet, Maturita 1. a 2. část)

Nejsou zde zahrnuty některé další poplatky jako úhrady školních výletů, zájezdů atd. Výběr těchto částek se řídí samostatnými pravidly.
1)

Školné

Na 2.stupni nejsou do školného zahrnuty školní pomůcky, které rodiče opatřují žákům sami.
Pokud žák odchází z lycea před koncem měsíce, je třeba uhradit školné za celý započatý měsíc. Ukončení docházky dítěte v průběhu roku
musí být škole oznámeno předem a musí být písemně zasláno na následující e-mailové adresy : inscriptions@lfp.cz a facturation@lfp.cz .
V opačném případě nebude na absenci žáka brán zřetel a školné bude dále účtováno.
Pokud nový žák přichází do lycea v průběhu trimestru, školné je mu účtováno a fakturováno od prvního dne měsíce, kdy přišel (totéž platí i
v případě roční faktury, kdy je rok rozdělen na deset měsíců.)
V případě vyloučení žáka z kázeňských důvodů bude uplatněna sleva na školném, pokud vyloučení trvá nejméně dva po sobě jdoucí týdny.
Sleva bude vypočtena dle skutečného počtu zameškaných dnů v rámci školních dnů.
V případě výjimečného uzavření lycea bude uplatněna sleva na školném, pokud uzavření trvá nejméně dva po sobě jdoucí týdny. Sleva
bude vypočtena dle skutečného počtu zameškaných dnů v rámci školních dnů.
Pokud nepřítomnost žáka přesáhne ze zdravotních důvodů čtyři po sobě jdoucí týdny (mimo školní prázdniny), bude na základě písemné
žádosti rodiny udělena výjimečná sleva na školném (součástí žádosti musí být lékařské potvrzení). Sleva bude vypočítána dle skutečného
počtu zameškaných dnů v rámci školních dnů.
Ceny školného pro školní rok 2018/2019
Tarif

Mateřská škola

Všechny národnosti
Tarif
Žáci bilingvních č.-fr. tříd

162 000 CZK

1. stupeň základní školy
(1.-5. ročník)
162 000 CZK
C.I.
86 000 CZK

2. stupeň základní školy
(6.-9. ročník)
210 000 CZK

6. bilingvní ročník
58 000 CZK

7.-9. ročník
101 000 CZK

Gymnázium
(10.-12. ročník)
230 000 CZK

10.-12. ročník
115 000 CZK

Zápis do č.-fr. bilingvní sekce se standardně provádí od třídy C.I. bilingue. Po dohodě je nicméně možný také zápis do 6. bilingvního ročníku.
Přijímací řízení se skládá ze vstupního testu z různých oborů. Žáci píší test v českém jazyce. K tomuto testu lze připustit pouze ty žáky, kteří
nikdy nestudovali na LFP. Po vyhodnocení testu je sestaven seznam úspěšných žáků, kteří jsou vyzváni, aby se řádně zapsali do školní
docházky.
Žák zapsaný do 6. bilingvního ročníku bude moci dále využívat bilingvního tarifu. Žák, který se po dokončení třídy C.I. bilingue rozhodne
přestoupit do klasického 6. ročníku, již naopak nebude moci využívat bilingvního tarifu.
Pro žáky česko-francouzské bilingvní sekce platí zvýhodněný tarif až do konce jejich školní docházky (viz tabulka č.2). Pokud však docházku
na Francouzské lyceum přeruší na období delší než tři školní trimestry, po svém návratu již zvýhodněného tarifu využívat nemohou.
V případě odchodu žáka v průběhu trimestru se lhůta vypočítává od začátku trimestru následujícího.
2)

Zápisné

Přijetí žáka do Francouzského lycea je podmíněno platbou zápisného, které je nutno uhradit jakmile je podána přihláška. Příslušná částka
bude vyfakturována až s první výzvou k úhradě školného.
Zápisné je nevratné s výjimkou případu, kdy by lyceum samo přihlášku odmítlo (např. z důvodu nedostatku míst).
Pokud žák opustí lyceum na více než tři školní trimestry, zápisné bude při jeho opakovaném zápisu požadováno znovu. V případě odchodu
žáka v průběhu trimestru se lhůta vypočítává od začátku trimestru následujícího.
Zápisné pro školní rok 2018/2019 činí 18 000 CZK.
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3)

Poplatky za zkoušky

Poplatky za školní zkoušky jsou následující:
Maturitní zkouška (2.část – 12.ročník): 11 000 CZK
Maturitní zkouška (1.část – 11.ročník): 5 500 CZK
Brevet (9.ročník): 2 500 CZK
Tyto poplatky jsou splatné od druhého trimestru školního roku a pokrývají veškeré školní výdaje s výjimkou výdajů spojených s volitelnými
předměty.
4)

Příspěvek do pomocného fondu

Pokud chce plátce podpořit rodiny v nepříznivé finanční situaci a přispět jednorázovou částkou ve výši 5 000 CZK, 10 000 CZK nebo 15 000
CZK do pomocného fondu školy, prosíme, aby ve spodní části tohoto formuláře zaškrtl příslušnou kolonku. Po obdržení faktury na začátku
1. trimestru bude vyzván k úhradě tohoto příspěvku.
5)

Úhrada faktur

Faktury za školné se hradí po trimestrech (s výjimkou ročních faktur) s 15 denní dobou splatnosti od přijetí faktury.
Školní rok je rozdělen na tři trimestry: září-prosinec (40% ročního tarifu), leden-březen (30% ročního tarifu) a duben-červen (30% ročního
tarifu).
Plátci nemohou ovlivnit způsob zaúčtování svých plateb. Jejich platby jsou vždy přiřazeny k nejstarší pohledávce.
V případě, že jsou zákonní zástupci v prodlení s platbou, nemohou odmítnout případnou kompenzaci dlužného školného z prostředků
přiděleného stipendia (včetně stipendií na stravné či dopravu).
Platby
v
eurech
se
řídí
oficiálním
směnným
kurzem
francouzského
ministerstva
financí
(http://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancellerie_change_resultat/pays/CZ) platným v den přijetí platby na účet školy (ke změně
kurzu může dojít vždy 1. a 16. den v měsíci).
V případě nedodržení termínu splatnosti obdrží zákonný zástupce dvě upomínky a poté se vystavuje riziku právních postihů a úhrady
smluvních poplatků za právní vymáhání, tj.:
2 500 CZK + DPH v případě uhrazení dlužné částky na základě obdržení advokátem zaslané výzvy k úhradě
Dalších 10 000 CZK + DPH v případě uhrazení dlužné částky na základě podepsání uznání dluhu
Dalších 17 000 CZK + DPH v případě, že bude ve věci zahájeno nalézací řízení a/nebo exekuční řízení (nedojde k podepsání
uznání dluhu)
Dalších 7 000 CZK + DPH v případě, že bude ve věci zahájeno exekuční řízení z důvodu nedodržení platby dle uznání dluhu
Dále má lyceum plné právo odmítnout a vyloučit ze školní docházky žáka, jehož zákonný zástupce nehradil školné včas.
PROSÍME, ABYSTE VYPLNILI VŠECHNY POŽADOVANÉ INFORMACE

Příjmení a jména všech dětí v sourozeneckém vztahu navštěvujících LFP (se stejným zákonným zástupcem):

Plátce školného a zápisného (uveďte pouze jednoho plátce):

Plátce poplatků za zkoušky:

Plátce si přeje dostávat faktury :

roční (jedna faktura na celý školní rok)

Plátce si přeje přispět do pomocného fondu částkou:

0 CZK

5 000 CZK

čtvrtletní (jedna faktura na každý trimestr)
10 000 CZK

15 000 CZK

PŘÍSTUP K FAKTUŘE JE VYHRAZEN POUZE PLÁTCI PŘÍSLUŠNÉHO POPLATKU.
Svůj souhlas stvrzuji podpisem
V ..........................., dne………………...

Podpis zákonného zástupce

Podpis plátce (pokud se liší)
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