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Sdružení soukromých škol 

Čech, Moravy a Slezska, z.s. 
Dobrovolná, zájmová nezisková organizace sdružující v současné době 

více než 270 soukromých škol a školských zařízení z celé České republiky, 

které plní základní podmínky členství: 

• jsou zapsané ve školském rejstříku 

• působí na území České republiky 

• poskytují kvalitní veřejnou službu (členství ve SSŠČMS je 

vázáno na splnění kvalitativních kritérií spočívajících ve 

výsledcích evaluační a kontrolní činnosti České školní inspekce) 

Školy a školská zařízení, která výše uvedené podmínky nesplňují, nemohou být členy SSŠČMS. 

Základním smyslem a cílem SSŠČMS je 

• hájit a prosazovat společné zájmy svých členů v jednání s orgány státní správy a samosprávy, 

• umožnit vzájemnou výměnu informací, zkušeností či odborných materiálů, 

• pořádat odborné semináře na aktuální legislativní a metodická témata, 

• poskytnout pomoc v řešení společných problémů a problémových situací a poskytovat svým členům 

právní poradenskou službu související s předmětem jejich činnosti. 

Struktura SSŠČMS 

VALNÁ HROMADA Nejvyšší orgán SSŠČMS

RADA Výkonný orgán SSŠČMS

mateřských škol a 
základních škol

Komory:

základních 
uměleckých 

škol

speciálních 
škol

středních 
odborných 

škol

středních 
odborných 

učilišť

gymnázií vyšších 
odborných 

škol

 V každém kraji Sdružení zastupuje jeho krajský zástupce. 

SSŠČMS je aktivním členem 

• ECNAIS – The Europen Council of National Associations of Independent Schools 

• MEOPS – Middle Europen Organization of Private Schools 

• CZESHA – Unie školských asociací ČR 

• REFERNet ČR – Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání 

• Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

• Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavení soukromého školství 

v českém vzdělávacím systému 

Základní definice soukromých škol a školských zařízení 

Soukromé školy a školská zařízení jsou instituce, které nezřizuje 

• stát, 

• kraj, 

• obec, 

• svazek obcí, 

• registrovaná církev nebo náboženská společnost. 

Typy zřizovatelů soukromých škol a školských zařízení 

• fyzická osoba či fyzické osoby – ve většině případů pedagogičtí pracovníci či rodiče  

• neziskové organizace – obecně prospěšné společnosti, zapsané spolky 

• obchodní korporace (firmy) 

Čím se jednotlivé soukromé školy a školská zařízení liší? 

Druhem vykonávané činnosti - od mateřských škol až po vyšší odborné školy a různé druhy školských zařízení

Skladbou oborů vzdělávání - soukromé školy nabízí v zásadě všechny obory vzdělávání (od všeobecně 
vzdělávacích až po úzce specializované a odborné obory)  

Velikostí - od škol a zařízení s několika žáky až po školy čítající bezmála 2 000 žáků

Posláním a motivací
- školy zaměřující se na inkluzivní vzdělávání
- školy využívající alternativní metody vzdělávání
- školy připravující zaměstnance "na míru" pro určité firmy
- školy vzniklé jako občanské iniciativy v místech, kde kapacity veřejných škol nereagovaly dostatečným 
způsobem na demografický růst
- školy, které prostě chtějí vzdělávat "po svém"

Kvalitou - mezi soukromými školami a školskými zařízeními jsou instituce hodnocené Českou školní inspekcí 
dlouhodobě jako příklady dobré praxe, stejně tak školy a školská zařízení, která jsou v hodnocení ČŠI podprůměrná 
(takové instutice však nemohou být členy SSŠČMS)

Soukromé školství představuje již více než 20 let nedílnou součást vzdělávací soustavy České republiky a 

oživuje, rozšiřuje, zpestřuje a doplňuje vzdělávací nabídku škol a školských zařízení veřejných, jejichž 

prostřednictvím stát a územní samosprávné celky naplňují právo každého na vzdělání zaručené Listinou 

základních práv a svobod. 
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Druh školy procentní podíl 

Mateřské školy 3,1 % 

Základní školy 1,15 % 

Střední školy 12,9 % 

Vyšší odborné školy 20,7 % 

Základní umělecké školy 6,3 % 

Podíl počtu dětí, žáků a studentů v soukromých školách 

na jejich celkovém počtu ve vzdělávací soustavě 

data za školní rok 2015/2016 

• Soukromé školy a školská zařízení poskytují vzdělávání a školské služby za shodných zákonných 

podmínek jako školy veřejné 

o dle Rámcových vzdělávacích programů 

o odborně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky 

o jako poskytovatelé veřejné služby ve smyslu §2 odst. 3 školského zákona 

o v postavení správního orgánu (rozhodují ve správním řízení podle Správního řádu) 

o pod pravidelnou kontrolní činností České školní inspekce a ostatních orgánů (kraje, obce, 

MŠMT, FÚ, ZP, OSSZ, KHS aj.) 

o jsou zapisovány do školského rejstříku za shodných zákonem stanovených podmínek jako 

školy veřejné 

o vedou veškerou požadovanou pedagogickou dokumentaci 

o povinně se účastní všech statistických zjišťování a výkaznictví, včetně výběrových zjišťování 

výsledků vzdělávání 

• Soukromé školy a školská zařízení navíc 

o každoročně žádají o finanční prostředky státního rozpočtu na neinvestiční výdaje, které 

souvisejí s výchovou a vzděláním ve školách a se školskými službami. 

o se žádostí dokládají výsledky hodnocení ČŠI, které má vliv na výši poskytnutých finančních 

prostředků. 

o nejsou-li obecně prospěšnou společností nebo školskou právnickou osobou, zavazují se 

smluvně k vynaložení celého svého zisku za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské 

služby, což dokládají auditem. 

o pravidelně předkládají rozbor hospodaření a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků 

(2 krát ročně – za kalendářní rok a za školní rok). 

o investice, např. do budov, ve kterých probíhá vzdělávání, realizují z vlastních zdrojů. 

o každý měsíc zasílají informaci o konkrétním počtu dětí, žáků, studentů, což je podkladem 

pro úpravu jejich rozpočtu příslušným krajským úřadem. 

Další informace o soukromém školství 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování soukromého školství  

v České republice z veřejných rozpočtů 

Děti, žáci, studenti navštěvující soukromé školy a školská zařízení 

(podmínkou je zapsání instituce ve školském rejstříku), mají nárok na 

poskytování finančních prostředků státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou 

poskytovány dané škole nebo školskému zařízení za podmínek stanovených 

školským zákonem a zákonem č. 306/1999 Sb. 

• V zásadě každá soukromá škola či školské zařízení zapsané ve školském rejstříku má po splnění 

formálních podmínek nárok na tzv. „základní dotaci“. Výše této dotace činí 50% či 60% ročního 

objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, 

žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo školské službě 

veřejné. 

• Přiznání tzv. „zvýšené dotace“ je naopak již vázáno na splnění vcelku náročných zákonných 

podmínek osvědčujících kvalitu poskytovaného vzdělávání a školských služeb (hodnoceno ČŠI) a 

neziskovost (hodnoceno mj. externím auditem) celé dané právnické osoby. Zvýšení dotace pak může 

v závislosti na druhu školy a školského zařízení dosáhnout až 80%, 90% či 100% z normativu 

stanoveného MŠMT (ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných 

odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě 

vzdělávání ve škole nebo školské službě veřejné). 

• Soukromé školy a školská zařízení jsou v současnosti jediný segment naší vzdělávací soustavy, ve 

kterém zákon počítá s přímým propojením hodnocení kvality vzdělávacích služeb do oblasti 

financování ze státního rozpočtu (tento princip za současného právního stavu neplatí ani pro veřejné 

školství, ani pro školství církevní). 

• Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované podle zákona č. 306/1999 Sb. ve formě 

stanovené procentní výše z normativu stanoveného MŠMT, a to podle skutečného počtu dětí, žáků 

a studentů v dané škole či školském zařízení, jsou naprosto převažujícím zdrojem financování 

vzdělávání dětí, žáků a studentů těchto škol. 

Výše poskytovaných finančních prostředků 

Další zdroje financování 

Další zdroje financování soukromých škol a školských zařízení (zejména „školné“ hrazené samotnými 
účastníky vzdělávání) jsou pouhým doplňkem pokrývajícím 

• rozdíl mezi tím, co na obdobnou vzdělávací službu poskytovanou v obecních a krajských školách 
poskytují veřejné rozpočty, a tím, co obdrží soukromá škola či školské zařízení ze státního rozpočtu, 
a  

• „nadstandardní“ služby poskytované účastníkům vzdělávání (např. nižší počet žáků ve třídě, vyšší 
počet pedagogických pracovníků ve třídě, činnost školního poradenského pracoviště apod.) 

Aktuální analýza OECD uvádí, že soukromé školy a školská zařízení v ČR dostávají z veřejných rozpočtů 
pouhých cca 70% objemu finančních prostředků jdoucích do škol veřejných (podle druhu školy).  
(zdroj: OECD (2012a), Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en)  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en
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Představení některých škol, 

které jsou členy SSŠČMS 
Z důvodu reprezentativního zastoupení jsou představovány školy zřízené či 

vedené členy Rady Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, ve 

které jsou poměrně zastoupeny školy všech druhů a charakterů. 

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. 

  Škola je určena pro děti a žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, 

kombinovanými vadami a autismem. 

Součástí školy je 

• mateřská škola, 

• základní škola speciální, 

• třídy přípravného stupně základní školy speciální 

• školní družina a školní výdejna – jídelna.  

  Hlavní budova školy je v Novém Městě nad Metují, odloučené 

pracoviště v Hronově a v Novém Městě nad Metují.  

  Škola v rámci své činnosti nabízí žákům nejen vzdělávání, ale také 

koncept ucelené rehabilitace zahrnující 

• logopedii, 

• canisterapii, 

• fyzioterapii, 

• bazální stimulaci, 

• terapii Snoezelen, 

• muzikoterapii, 

• nácvik praktických dovedností, plavání apod. 

  Po ukončení povinné školní docházky mohou žáci základní školy 

speciální docházet do Stacionáře Nona, který zajišťuje denní 

služby pro klienty s mentálním postižením. Stacionář Nona a 

Základní škola speciální Nona spolu úzce spolupracují.   

 Škola nevybírá žádné školné. 

 www.zsnonanmnm.cz  

http://www.zsnonanmnm.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. 
Hlavní motto školy: Přítomnost – Budoucnost – Možnosti 

  Střední škola nabízí program Obchodní akademie 

s možností profilace pro obor cestovní ruch, management 

sportu či žurnalistika a nová média. Všechny programy 

úzce korespondují s aktuálními požadavky trhu práce a 

sociálních partnerů a navazují na možnost dalšího 

profesního vzdělávání v nabízených vzdělávacích 

programech naší vyšší odborné školy.  

  Vstřícný přístup a partnerství, to je PB – Vyšší odborná 

škola a Střední škola managementu, s.r.o. Vedení, 

vyučující i studenti se snaží, aby všichni táhli za jeden 

provaz a komunikovali spolu, ať už na téma studium, 

výuka, volný čas či sport. Sportovci jsou na škole vítáni a 

zároveň je k jejich, často vrcholovým aktivitám, přihlíženo. 

Že to v praxi opravdu funguje, dokazuje i partnerství s HC 

Sparta Praha. 

  PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, 

s.r.o. věří v partnerství a spolupráci a potvrzením toho je 

dvacetišestileté působení školy na trhu i úspěchy našich 

studentů. Mezi naše absolventy patří řada osobností, 

které se uplatnily v soukromém byznysu nebo se 

pravidelně umisťují na předních příčkách sportovních 

tabulek. Stabilní pedagogický sbor je doplněn odborníky 

z praxe a ze spolupracujících vysokých škol.  

  Škola žije tradicemi a školními obyčeji. Mezi pravidelně 

pořádané společenské akce patří reprezentační ples, 

který se v tomto roce uskuteční již po XXVI. Nelze 

opomenout ani PB Středoškolský pohár v golfu. Těmito 

mimoškolními akcemi je podporována sounáležitost 

studentů se školou. Školné činí: 

pro SŠ managementu 22 500,- Kč / školní rok 

pro VOŠ denní formu studia 23 500,- Kč / školní rok  

pro VOŠ komb. formu studia 21 500,- Kč / školní rok 

 www.pbvos.cz  

  Škola nabízí spektrum vzdělávacích programů ve 

vyšším odborném vzdělávání. Jsou to obory 

• Aplikace výpočetní techniky, 

• Cestovní ruch, 

• Personální řízení, 

• Finanční poradenství,  

• Žurnalistika a nová média, 

které studentům nabízí radost z učení, propojení 

znalostí s praxí a poznání, že to, co se ve škole naučí, 

také reálně využijí ve svém budoucím zaměstnání.  

  Důvodem, proč si zaměstnavatelé volí právě 

absolventy PB – Vyšší odborné školy a Střední školy 

managementu, s.r.o. je to, že absolvovali odbornou 

praxi v rámci studia. Studenti např. navštěvují 

pravidelně multimediální dům Czech News Center, 

a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a. s., EUROVIA 

Services, s.r.o. atd. 

  Škola nabízí mnoho benefitů.  Je zapojena do 

programu Erasmus University Charter, který 

umožňuje studentům VOŠ vykonávat dotované 

pracovní stáže a studijní pobyty v zahraničí. 

Samozřejmostí jsou mezinárodně platné certifikáty 

Europass. 

  PB – Vyšší odborná škola a Střední škola 

managementu, s.r.o., je pro všechny, kdo chtějí 

studovat jinak! Pro ty, kdo chtějí studovat v přátelské 

atmosféře, která stojí na pevných pilířích partnerství a 

spolupráce. Výrazem sounáležitosti všech našich 

absolventů se školou jsou zlaté odznaky s logem školy, 

které získávají po úspěšném absolvování školy. 

Závěrem lze konstatovat, že PB – Vyšší odborná škola 

a Střední škola managementu, s.r.o. boří mýty 

všedního školství. 

http://www.pbvos.cz/


 

 

www.soukromeskoly.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

  Zřizovatelem školy s 65 letou tradicí je Dopravní podnik hlavního 

města Prahy.  Většina absolventů školy tak najde ihned po vyučení 

nebo po maturitě skvělé uplatnění v různých pracovních pozicích. 

Během studia mají možnost absolvovat odborný výcvik nebo praxe v 

mateřské firmě a seznamovat se tak s firemní kulturou, specifickými 

podmínkami jednotlivých pracovišť a navázat kontakt s budoucími 

spolupracovníky. Zřizovatel spolupracuje se školou při tvorbě a 

úpravách školních vzdělávacích programů, zajišťuje pedagogům stáže 

v podniku a někteří zaměstnanci DPP se podílejí na výuce odborných 

předmětů. 

  Škola se svým vzdělávacím programem zaměřuje na dopravní, 

technické a ekonomické obory v různých formách studia.  

  Uchazečům ze základní školy nabízí škola vzdělání s maturitou ve 

čtyřletých oborech  

• Informační technologie 

• Autotronik 

• Ekonomika městské dopravy 

• Logistika v dopravě 

• Počítačové a zabezpečovací systémy 

• Obchod doprava a služby 

nebo s výučním listem v tříletých oborech 

• Automechanik 

• Autolakýrník 

• Karosář 

• Zámečník 

• Elektrikář  

• Aranžér 

  Pro dospělé uchazeče, kteří si chtějí doplnit vzdělání nebo zvýšit 

kvalifikaci tzv. při zaměstnání, nabízíme studium v oborech 

• Podnikání 

• Provoz dopravních zařízení  

zakončené maturitní zkouškou. 

 www.sps-dopravni.cz  

http://www.sps-dopravni.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšně realizujeme zkrácené studium oborů 

• Elektrikář 

• Automechanik  

kde je možné navázat na předchozí vzdělání - minimálně s výučním 

listem a získat za 1,5 roku další výuční list.  

Uchazeči se základním vzděláním mohou získat výuční list v oboru 

• Automechanik  

v tříleté dálkové formě studia a zvýšit tak svoji uplatnitelnost na trhu 

práce.  

Školné v těchto oborech je v maximální výši 15 000,- Kč / školní rok. 

 

  V rámci spolupráce se základními školami organizuje škola aktivity, 

které směřují k tomu, aby žáci získali základní pracovní dovednosti a 

návyky z různých pracovních oblastí. V polytechnických hnízdech se 

škola věnuje zejména ručnímu opracování materiálů, 

elektrotechnickým, lakýrnickým a aranžérským pracím, při kterých 

mají děti možnost poznat vybrané technologické výrobní postupy, 

materiály a jejich vlastnosti, osvojují si pod vedením učitelů 

odborného výcviku jednoduché pracovní postupy, učí se používat při 

práci vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pracovat s dostupnou 

technikou, včetně techniky měřící a výpočetní. 

 

  Žáci učebních oborů se podílí na akcích, které se věnují úpravám 

veřejného prostoru (revitalizace tramvajových zastávek), jsou úspěšní 

ve středoškolských soutěžích a přehlídkách (úspěchy v celostátní 

soutěži Junior Achivement, závody vodíkových aut, řemeslné soutěže 

– Automechanik a Aranžér Junior, Enersol apod.). Škola spolupracuje 

s městskými částmi v Praze při organizaci akcí pro seniory (přednášky 

a jazykové kurzy) nebo s Hospodářskou komorou v Praze (pořádání 

zážitkových řemeslných dílen pro rodiny). 

 

  Škola je pořadatelem Šachového turnaje středních škol, který je od 

dalšího, již 12. ročníku podporován nejen Sdružením (SSSČMS), ale je 

rovněž vyhlášen ve Věstníku MŠMT. 

 

  Samozřejmostí je podpora a zapojení žáků do mimoškolních aktivit, 

buď formou zájezdů, sportovních turnajů nebo realizací kroužků 

(dopravní, fotografický, šachový, klub mladého diváka apod.). 
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Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o. 

                              GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.       

                          (GJP) bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR na jaře  

                    1991  jako  jedna  z prvních  soukromých  škol  u  nás.  

              V současné době zde studuje 170 žáků v osmi 

komorních třídách, školu úspěšně absolvovalo vice než 1100 

absolventů. Členem SSŠČMS je GJP od roku 1994. Ředitel školy 

Mgr. Michal Musil se aktivně zapojuje do činnosti SSŠČMS. 

  Cílem školy je vytvářet studentům předpoklady a šance na 

úspěšné studium na vysokých školách dle jejich priorit. 

 

Škola: 

• od třetího ročníku nabízí volitelné předměty dle výběru 

studentů 

• garantuje malé jazykové skupiny s tradičně vysokou 

úrovní výuky v AJ, vybranou látku z různých oblastí a 

předmětu vyučuje pouze v AJ 

• organizuje jazykové programy na zkoušky FCE a CAE, 

• nepřetěžuje studenty pasivními informacemi, je však 

důsledná 

• má stanovena jasná pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání 

• se snaží o otevřenou komunikaci s rodiči. Výsledky a 

docházku dětí lze sledovat na školním portálu. Kromě 

hodnocení známkou dostávají studenti i slovní 

hodnocení z jednotlivých předmětů 

• v rámci spolupráce se školní psycholožkou zajišťuje 

osobní a kariérové poradenství a pracuje s žáky se 

speciálním vzdělávacími potřeby a cizinci 

• nabízí volnočasové a další studijní aktivity, zahraniční 

zájezdy, výměnné pobyty, unikátní seznamovací kurz a 

školu v přírodě, lyžařské a ekologické kurzy, možnosti 

účastnit se národních a mezinárodních vzdělávacích 

soutěží a projektů 

• v přijímacím řízení kombinuje státní zkoušky a vlastní 

ústní pohovory v anglickém jazyce. 

Atmosféra ve škole je považovaná za velmi dobrou, jak mezi 

studenty a učiteli, tak mezi studenty navzájem. 

Školné ve školním roce 2017/2018 je 48 000,- Kč. 

 www.gjp1.cz  

V anketě GYMPL ROKU 2016 jsme získali ve studentském hodnocení druhé místo. 

http://www.gjp1.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. 

  Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, a to v oborech 

středního vzdělání (maturitní obory, učební obor s 

výučním listem), nástavbového studia a celoživotního 

vzdělávání především pro Olomoucký a Zlínský kraj. 

  Nabídku oborů vzdělání Soukromé střední odborné 

školy Hranice, s.r.o. tvoří:  

  Čtyřleté maturitní obory 18-20-M/01 Informační 

technologie – zaměření: Správce informačních systémů, 

18-20-M/01 Informační technologie – zaměření: 

Kybernetická bezpečnost, 62-42-M/01 Bezpečnostně 

právní činnost – zaměření: Bezpečnost a právo, 65-42-

M/02 Cestovní ruch. Uvedené obory lze studovat pouze 

v denní formě, školné činí 14 000,- Kč / rok. 

  Tříleté učební obory 69-53-H/01 Rekondiční a 

sportovní masér, 34-53-H/01 Reprodukční grafik 

(učební obor je ve schvalovacím řízení). Studium 

učebních oborů je možné pouze v denní formě, školné 

se neplatí. 

  Nástavbové obory 68-42-L/51 Bezpečnostní služby, 64-

41-L/51 Podnikání, 69-41-L/51 Masér sportovní a 

rekondiční. Studium je možné pouze v dálkové formě (2 

roky), školné činí 15 000,- Kč / rok. 

  V rámci celoživotního vzdělávání škola zajišťuje 

profesní rozvoj, rozšiřování znalostí a dovedností 

pracovníků firem i jednotlivců. Vzdělávací středisko 

Hranice, s.r.o. nabízí celou řadu rekvalifikačních kurzů a 

vzdělávacích programů určených pro zaměstnance 

firem, a to z oblasti ekonomické, právní, sociální, 

cestovního ruchu, informačních technologií. 

  Vzdělávací středisko realizuje také kurzy na osobnostní 

www.ssos.cz  

rozvoj, kurzy dle vlastních potřeb a požadavků firmy a 

také přípravné kurzy profesních kvalifikací.  Soukromá 

střední odborná škola Hranice, s.r.o. je autorizovanou 

právnickou osobou pro vykonání zkoušky profesních 

kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Nabídka 

profesních kvalifikací vychází z oborové nabídky školy.  

  Učebny školy jsou vybaveny moderními informačními 

technologiemi a didaktickými pomůckami, s jejichž 

využitím škola zaručuje kvalitní výuku.  V průběhu studia 

mají žáci příležitost konfrontovat své znalosti s praxí. 

Škola organizuje tuzemské i zahraniční praxe, tematicky 

zaměřené kurzy a podporuje podnikavost 

prostřednictvím studentských firem. Provozuje také 

vlastní autoškolu. Škola se rovněž aktivně zapojuje do 

projektů z fondů EU na podporu vzdělanosti ve 

všeobecných i odborných oblastech. Při SSOŠ Hranice, 

s.r.o je zřízeno také Speciální pedagogické centrum. 

Stravování zajišťuje firma Scolarest. 

http://www.ssos.cz/


 

 

www.soukromeskoly.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 

 www.zsbp.cz  

Motto: „Jen škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná 

se od něho něco naučit, má šanci neustrnout ve svém vývoji 

a poskytnout svým žákům vzdělání, které jim k něčemu bude." 

Název: Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 

Sídlo: 507 21, Veliš 40 

Místo poskytování vzdělání: Veliš 40, 507 21 Veliš 

                                                     Robousy 41, 506 01 Jičín 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Datum zařazení do sítě škol (rejstřík škol): 1. 9. 2003 

Ředitel společnosti a školy: Jan Jiterský 

Součásti školy: 

• Základní škola – cílová kapacita 155 žáků 

• Školní družina – cílová kapacita 85 dětí 

• Školní klub – cílová kapacita 54 dětí 

• Školní jídelna - výdejna v Robousích 

 

Charakteristika školy (vyjádření rodičů a pedagogů): 

Rodiče 

Školu jsme vybrali z těchto důvodů: 

• malý kolektiv dětí (učitel má lepší možnost 

individuálního přístupu, žáci se mohou učit 

snáze sociálním vztahům) 

• provázanost 1. a 2. stupně (podobný přístup a 

metody) 

• příjemná atmosféra na 1. i 2. stupni  

• dobré vztahy v pedagogickém sboru - příklad pro 

žáky (škola funguje jako celek - není rozdělena 

na 2. stupeň, 1. stupeň a družinu) 

• respektující přístup k žákům, rodičům i učitelům  

Po roce vzdělávání mého syna ve škole přibylo: 

• můj syn má stále radost z učení 

• vedení dětí k vytváření a vyjádření vlastního 

názoru 

• podílení se žáků na chodu školy, učí se 

zodpovědnosti za svoje chování, učí se 

sounáležitosti 

• snaha stále se rozvíjet (učitel jako individualita i 

škola jako celek) 

• využití školy online jako komunikace mezi školou 

a rodiči. 

 

Má rodičovská zkušenost: 

  Nadstandardní jsou podle mých posledních zkušeností 

vztahy žáků s pedagogy, možnost rozvoje žáků 

prostřednictvím tvorby závěrečných prací, snaha o 

pozitivní přístup žáků k učení a odpovědnosti za něj. 

Podpora pedagogů při zavádění nových metod ve výuce, 

a i velmi dobré vztahy mezi pedagogy, kteří fungují jako 

tým. 

 

Pedagogové 

Z pohledu učitelky: Naše škola je neobyčejná v tom, že 

už od 1. třídy vedeme děti k odpovědnosti za své 

vzdělávání. Komunikace s dětmi probíhá na partnerské 

úrovni. Často mají děti možnost volby, a pak musí 

přijmout výsledky svého rozhodnutí. Mají možnost 

účastnit se různých akcí i s výjezdy do zahraničí. Na 

předchozích dvou školách, kde jsem působila, jsem 

neměla pocit takové provázanosti mezi 1. a 2. stupněm. 

Myslím, že je neobvyklé i střídání učitelů po ročnících na 

1. stupni. Učitelé jdou dětem příkladem a stále se 

vzdělávají. 

Flexibilita a progresivita: Dlouhodobě je znát, že škola 

implementuje moderní metody ve vzdělávání. Často se 

mi stalo, že jsem se na přednáškách VŠ seznámila 

s nějakou metodikou (říkala si, jak by bylo prima se 

takhle sama jako dítě vzdělávat) a vzápětí zjistila, že ji 

některý z pedagogů aplikuje v ZŠBP. A s pozitivními 

dopady na vzdělávání žáků! Škola vyniká v aktivním 

zapojení do různých projektů a mimoškolní akce jsou 

rozmanité a často originální. Tahle škola se totiž sama o 

sobě nebojí učit se novému :-). 

http://www.zsbp.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce: Škola umožňuje pedagogům podílet se 

aktivně na tvorbě ŠVP, plánu akcí, programů akcí apod. 

Jejich tvůrcem tedy není pouze řídící učitel a ŠVP není jen 

dokumentem psaným do šuplíku pro ČŠI (zmiňuji, 

protože jsme řešili na poradě, a protože mám zkušenost 

z mého předchozího působiště, kde psaly spíš ředitelky a 

nechávaly ostatním přečíst a podepsat). Kolektiv sestává 

z rozmanitých a vzájemně se respektujících osobností, 

které jsou pro svou jedinečnost žákům kongruetním 

vzorem v mnoha ohledech. Lidé, kteří hledají způsoby, 

jak by to šlo a ne důvody, proč by to nešlo. Často je 

výsledkem řešení šité na míru. Vnímám, že zde existuje 

společný cíl, a tím je kvalitně odvedená práce 

s ověřováním výsledků, a ne čekání na víkend, "ažpak", 

prázdniny, nebo důchod.  

Spolehlivost: Škola jasně nastavuje pravidla, a přitom 

není zkostnatělou institucí, jak tomu bývá u některých 

státních "velkochovů", kde je uzavřený výčet položek 

"musíš, nesmíš". Dbá na dobré vztahy mezi všemi 

zúčastněnými stranami a otevřeně komunikuje pozitiva i 

negativa. 

Školné je 500,- Kč / školní měsíc.  

(2. dítě 450,- Kč; 3. dítě 400,- Kč atd.) 

Zaměstnanci školy 
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ESO Euroškola s.r.o., Trojská 211, 171 00 Praha 7 

 www.euroskola.cz    

Provozovatel 4 soukromých škol v České republice 

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. 

  Od roku 1992 denní a dálkové nástavbové studium ekonomických oborů, 

žáci mají možnost zisku evropského certifikátu European Assistant Manager. 

Roční školné: 24 000,-  Kč 

• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – denní čtyřleté studium 

• 64-41-L/51 Podnikání – dálkové dvouleté studium 

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. 

  Od roku 1992 denní a dálkové nástavbové studium, mimořádný zájem je o 

zaměření Bezpečnostní služby, kvalitní zázemí a provoz má obor Hotelnictví 

a cestovní ruch. 

Roční školné: 15 000,- Kč 

• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – denní čtyřleté studium 

• 65-42-M/01 Hotelnictví – denní čtyřleté studium 

• 64-41-L/51 Podnikání – dálkové dvouleté studium 

Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. 

  Od roku 1993 denní a dálkové nástavbové studium. Vysoký zájem o 

studium v oboru Hotelnictví a cestovní ruch je dán možností zahraničních 

odborných stáží v renomovaných hotelích západní Evropy. 

Roční školné: 10 500,- Kč 

• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – denní čtyřleté studium 

• 65-42-M/01 Hotelnictví – denní čtyřleté studium 

• 64-41-L/51 Podnikání – dálkové dvouleté studium 

Trojské gymnázium s.r.o. 

  Od roku 1997 osmileté gymnázium všeobecného zaměření, již více než 10 

let se specializuje mimo jiné na výuku žáků-cizinců z celého světa. Tradiční 

je spolupráce s botanickou a zoologickou zahradou v Praze – Troji. 

Roční školné: 35 000,- Kč 

• 79-41-K/81 Gymnázium - denní osmileté studium 

http://www.euroskola.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola GALAXIE s.r.o. 

www.skolagalaxie.cz  

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ (Paolo Coelho) 

  Jsme soukromá základní škola, založená v roce 2014 

v Novém Jičíně. Motivací k založení soukromé školy byla 

chybějící návaznost státních škol na vzdělávací program 

Začít spolu, který by byl aplikován v dostatečném 

rozsahu a v odpovídající kvalitě. Taktéž zde byla snaha o 

vytvoření malé, komunitní školy a nabídka alternativy 

pro rodiče, kteří se aktivně zajímají o vzdělávání svých 

dětí. 

Individuální přístup k žákům  

  Podnětné prostředí základní školy Galaxie a tvůrčí a 

vstřícný přístup pedagogů vytváří ideální podmínky pro 

individuální osobnostní rozvoj žáků. Každý žák má právo 

na své tempo a přístup, který ho posouvá ve vzdělávání 

dál a motivuje ho k dalšímu učení. Třídu navštěvuje max. 

16 žáků, což dává učiteli prostor pro opravdu 

individuální přístup k jednotlivým žákům. 

Moderní metody vyučování 

  Alternativní vzdělávací program „Začít spolu“ (děti se 

učí spolu komunikovat, spolupracovat, hodnotit sami 

sebe i ostatní, řešit problémy, pracují v centrech 

aktivit…), genetická metoda výuky čtení a psaní a výuka 

matematiky podle profesora Hejného, to jsou naše 

základy pro vzdělávání žáků. Uplatňujeme a preferujeme 

vzdělávací metody prožitkového, kooperativního, 

skupinového a činnostního učení. 

• Rozšířená výuka jazyků 

• Mimoškolní aktivity 

• Škola online 

• Komunitní škola 

• Školní zahrada a školní družina 

Školné je 2 100,- Kč / měsíc.  

(sourozenci 1 400,- Kč) 

 

http://www.skolagalaxie.cz/
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Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 

www.dakol-karvina.cz  

Petrovice u Karviné – Orlová – Havířov  

  Školy DAKOL jsou soukromými subjekty poskytující 

výchovně vzdělávací služby v Petrovicích u Karviné, 

Orlové a Havířově především zájemcům z regionu 

Karvinska.  

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, 

o.p.s. nabízí čtyřleté maturitní obory 

• 65-42-M/01 Hotelnictví (školné 890 Kč/měsíc), 

• 65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením Hotelový 

animátor, sport a výživa (školné 890 Kč/měsíc), 

• 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (školné 

890 Kč/měsíc),  

• 75-41-M/01 Sociální činnost a  

tříleté učební obory  

• 53-41-H/01 Ošetřovatel,  

• 23-51-E/01 Strojírenské práce,  

• 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba,  

• 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce,  

• 36-67-E/01 Zednické práce,  

• 41-52-E/01 Zahradnické práce,  

• 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby,  

• 66-51-E-/01 Prodavačské práce.  

Maturitní obor Sociální činnost a učební obory školné 

neplatí.  

  Absolventům maturitních oborů nabízí škola také 

tříleté denní vyšší odborné studium s možností získat 

titul „DiS.“ v oboru 66-41-N/01 Obchodně-podnikatelská 

činnost (školné 4 450,- Kč / pololetí). 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí maturitní 

obory  

• 23-68-H/01 Mechanik strojů a zařízení a  

• 66-41-L/01 Obchodník,  

tříleté učební obory  

• 23-51-H/01 Strojní mechanik,  

• 23-56-H01 Obráběč kovů,  

• 23-52-H/01 Nástrojař,  

• 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 

vozidel,  

• 36-52-H/01 Instalatér,  

• 36-67-H/01 Zedník,  

• 36-64-H/01 Tesař,  

• 36-62-H/01 Sklenář,  

• 65-51-H/01 Kuchař-číšník,  

• 66-51-H/01 Prodavač a  

• 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér.   

Žáci maturitních i učebních oborů zde neplatí školné.     

  Pro zájemce nabízí škola také nástavbové studium v 

denní i dálkové formě v oboru 64-41-L/51 Podnikání. 

Školné pro denní nástavbové studium (2 roky) činí 600,- 

Kč / měsíc. Školné pro dálkové nástavbové studium (3 

roky) činí 1 700,- Kč / měsíc. 

  Kromě počátečního vzdělávání se školy DAKOL zaměřují 

také na rozvoj v oblasti dalšího vzdělávání. Nabízí řadu 

rekvalifikačních kurzů, vzdělávací programy určené pro 

zaměstnance firem a podniků či možnosti zvýšení 

kvalifikace prostřednictvím udělování profesních 

kvalifikací pro zájemce z praxe. Střední odborné učiliště 

DAKOL, s.r.o. je místem ověřování tzv. procesu 

uznávání výsledků předchozího učení, je autorizovanou 

právnickou osobou pro poskytování profesních 

kvalifikací dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

http://www.dakol-karvina.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nabídka profesních kvalifikací vychází z oborové 

nabídky školy. Škola působí také na poli dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť je také 

akreditovanou vzdělávací organizací pro poskytování 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Školy DAKOL disponují kvalitním zázemím pro 

moderní pojetí výuky teorie i praxe.  

  Škola organizuje pro žáky řadu programů na podporu  

• volnočasových aktivit, 

• různých zájmových kroužků, 

• kulturních akcí a 

• zájezdů u nás i do zahraničí, které velkou 

měrou také finančně podporuje.  

  Školy DAKOL jsou v regionu známé vzdělávací 

instituce s širokou škálou partnerských firemních 

vztahů. Tyto vztahy vytvářejí pro žáky jak v přímé 

přípravě, tak i na praxích a stážích velmi dobré 

předpoklady pro úspěšné absolvování studia, získání 

široké škály vědomostí, a co je hlavní – jejich uplatnění 

v praxi.  

  Školy DAKOL jsou úspěšnými realizátory řady 

projektů z různých dotačních programů Evropské unie, 

MŠMT, MPSV, MMR či Moravskoslezského kraje. Za 

dobu své existence uskutečnily více než 30 projektů 

zaměřených především na zkvalitnění počátečního a 

dalšího vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, podporu 

volnočasových aktivit, prevenci sociálně-

patologických jevů, ale také řadu investičních 

projektů, jejichž prostřednictvím zkvalitňují zázemí 

pro poskytování svých výchovně-vzdělávacích aktivit. 
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Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s.r.o. 
www.zusproarteviva.cz  

  Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s.r.o. se 

sídlem Praha 4, Vzdušná 564 vznikla v roce 1994 v 

pronajatých prostorách bývalého KD-Praha 4 

z Uměleckého studia založeného zřizovatelkou školy.  

Objekt se nachází v klidné vilové čtvrti na rozhraní sídlišť 

Novodvorská, Lhotka a Krč. Majitelem budovy je MČ 

Praha 4. 

  Škola samostatně využívá 1. patro objektu s pěti 

učebnami, koncertním sálem a kanceláří. Výuka se 

kromě hlavního sídla uskutečňuje ještě v pronajatých 

prostorách na adrese Ke Kamýku 686, Praha 4. 

ZUŠ PRO ARTE VIVA, s. r. o. vyučuje tyto obory: 

• výtvarný 

• taneční 

• literárně – dramatický 

• hudební: hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, 

klarinet, saxofon, trubku, hra na akustickou 

kytaru, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, 

baskytaru, hra na elektronické klávesy, digitální 

klavír, klavír, akordeon, zpěv 

  Od školního roku 2012/2013 vyučuje ZUŠ PRO ARTE 

VIVA podle vlastního školního vzdělávacího programu, 

díky kterému si mohla zvolit zaměření na populární a 

muzikálovou tvorbu a tomu přizpůsobit vzdělávací obsah 

jednotlivých předmětů. ŠVP pomohl škole přesně 

stanovit a propracovat unikátní koncepci školy – 

těžištěm našeho působení se stala výuka a interpretace 

populární hudby (pop, rock, muzikál, jazz, folk) a tance 

se souběžnou výukou a interpretací klasické hudby a 

tance. Výtvarný obor je zaměřen jak na klasickou 

výuku, tak i na výuku s použitím počítačových 

technologií. 

  Škola je dále založena na mezioborové spolupráci. 

Spolupráce probíhá jak mezi jednotlivými odděleními 

hudebního oboru, tak napříč všemi vyučovanými obory. 

Výsledkem jsou každoroční celoškolní projekty 

převážně muzikálového charakteru. 

  Žáci u nás mohou studovat i klasický repertoár. 

Klademe důraz na individuální přístup ke znalostem a 

schopnostem jednotlivých žáků. Největší zájem je o 

studium hry na keyboard, flétny, kytary a populární zpěv. 

Vyučující jednotlivých oborů jsou převážně sami 

aktivními umělci. 

  Se ZUŠ PRO ARTE VIVA, s.r.o. úzce spolupracuje její 

dceřiná společnost Základní umělecká škola Lyra s.r.o. 

v Praze 10 – Uhříněvsi, V Bytovkách 803, IČ 25657330, 

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

58688. 

 

 

 

Školné se pohybuje od 2 200,- Kč / školní rok (výtvarný 

a taneční obor) až po 4 000,- Kč / školní rok (klavír). 

http://www.zusproarteviva.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. 

www.slunicko.cz  

Vzdělávání je pro nás služba rodičům a dětem. Proto usilujeme o co nejvyšší kvalitu této služby. 

Historie školy 

  1. 9. 1992 byla oficiálně otevřena soukromá mateřská 

škola, která zahájila svou činnost jako první nestátní 

škola v našem regionu. Od té doby se mnoho změnilo. 

  Mnoho změn vycházelo přímo z potřeb a požadavků 

rodičů a ze společného přesvědčení, že způsob 

vzdělávání je nutné změnit, reformovat a modernizovat. 

Po ročním fungování navázala na činnost mateřské školy 

činnost školní družiny a následně byla založena základní 

škola (1. 9. 1994). S rozvojem činností přirozeně 

souvisela i rekonstrukce budovy. 

  V roce 1998 byly vystavěny dvě nové třídy, zázemí pro 

pedagogy a odpočinkový prostor pro žáky. Tímto vznikl 

ucelený systém pěti tříd pro 1. stupeň základní školy. Od 

3. 9. 2007 jsme zahájili za podpory finančních prostředků 

Evropského sociálního fondu výuku na 2. stupni ZŠ podle 

inovativního školního vzdělávacího programu. 

  ŠVP je zaměřeno na využívání anglického jazyka jako 

druhého vyučovacího jazyka (metoda CLIL) a na zavádění 

moderních výukových metod. 

Výhody, proč studovat na ZŠ Sluníčko: 

• Nízké počty dětí ve třídách (maximum 16). 

• Individuální přístup ke každému žáku. 

• Zaměření na výuku jazyků: 

• Anglický jazyk od 1. třídy. 

• Výuka vybraných předmětů na 2. stupni ZŠ 
v angličtině. 

• Příprava na zkoušky z anglického jazyka. 

• Spolupráce s rodilými mluvčími. 

• Francouzský jazyk jako 2. jazyk (možnost volby už 
od 3. třídy). 

• Svoz žáků do školy a odvoz žáků domů – vlastní 
Sluníčkobus. 

• Zajištění celodenního pitného režimu dětí. 

• Vlastní výdejna stravy (obědy a svačiny). 

• Máme školní družinu. 

• Nabízíme řadu zájmových kroužků. 

• Pořádáme každoročně školu v přírodě, lyžařské 
výcviky a mnoho celoškolních akcí (oslavy, výlety, 
ples apod.) 

• Vztah s rodiči je podle našich průzkumů velice 
dobrý. Rodiče kladně hodnotí komunikaci a 
otevřenost školy. 

• Neexistuje u nás šikana. 

• Děti mají o přestávkách volný pohyb a možnosti 
odreagovat se (počítače, stavebnice a hry, míče 
apod.). 

• Možnost aktivní volby předmětů a skladby 
rozvrhu na 2. stupni ZŠ. 

• Používáme efektivní metody výuky. 

 

Sluničkobus 

  Škola zajišťuje ranní svoz dětí ZŠ i MŠ „Sluníčkobusem“ 

do zařízení a odvoz do odpoledních zájmových útvarů 

mimo objekt školy. Provoz je zajištěn od 6:30 do 17:00 

(individuální domluva je vždy možná). Službu svozu a 

rozvozu dětí zajišťujeme již od roku 1996. Důvodem 

vzniku byla pomoc maminkám na mateřské dovolené 

zajistit starším dětem docházku do mateřské školy tak, 

aby maminky nemusely pracně vypravovat obě děti a v 

klidu odeslat staršího sourozence do MŠ nebo ZŠ. Dalším 

faktorem byla vytíženost obou rodičů, zajištění bezpečné 

dopravy dětí do kroužků apod. 

  Tato služba je velmi žádaná a rodiče se mohou plně 

spolehnout na její pravidelnost a pomoc dopravit své dítě 

včas jak do školy, tak domů. Využívání školní dopravy je 

službou, která není hrazena ze školného a platí se 

samostatně (300,- až 700,- Kč / měsíc). 

Školné je 11 000,- Kč / školní rok. 

http://www.slunicko.cz/


 

 

www.soukromeskoly.cz 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s. 

Předseda: Mgr. Vladimír Kolder 

Tajemnice: Mgr. Pavla Katzová 

Sídlo: V Olšinách 75, 100 00 Praha 10 

Mob.: 603 830 036 

E-mail: kancelar@soukromeskoly.cz 

Facebook: www.facebook.com/Soukromé-školy-247876845388167/   
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