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CENÍK POPLATKŮ VYBÍRANÝCH ŠKOLOU                                       Platnost od 1. 9. 2021 v Kč
Školné Denní studium (pro školní rok 2020/2021) 8 000

Dálkové a kombinované studium (pro školní rok 2019/2020) 9 600
Program Sborový pracovník  - kredit 300

Kurzovné Kurs nebo soustředění: audit (pouze náslech libovolného kurzu) 600
Kurs: kredit (absolvent kurzu obdrží certifikát), cena za 1 kredit 500
Storno poplatek při platbě za zrušení přihlášky do kurzu 50
Absolventi ETS mají 50% slevu na kurzovném, minimální částka je 500 Kč

Studium Přihláška ke studiu 400
Samostatná zkouška za kredit (vč. opravných termínů) 500
Vykonání komisionální zkoušky 700
Vykonání absolutoria v opravném nebo náhradním termínu 1,000
Nové zadání absolventské práce na žádost studenta 500
Výpis klasifikace z dokumentace ETS (za položku) 30
Opis (duplikát) vysvědčení, diplomu 400
Výpis kreditů v AJ (za položku, max. však 2000,- Kč) 50
Index VOŠ (při nástupu do školy) 50
Vademecum, průvodce studiem v tištěné podobě, první ročníky dostávají zdarma 70
Duplikát indexu VOŠ v průběhu studia (cena indexu + za položku) 60+20
Dodatečný zápis do studia nebo kontrola indexu po termínu 500
Zápis do kurzu (za kredit) během přerušení studia 500
Konzultace k absolventské práci / semestr během přerušení 500
Konzultace k absolventské práci / semestr po ukončení studia 1 500

Kopírování, tisk Stránka, kopírování a tisk pro studenty zásadně na kopírce Kyocera A4 / A3 2 / 4
Skenování Skenování materiálů nepodléhajících autorskoprávní ochraně zdarma, 

autorskoprávní dokumenty je zakázáno skenovat

Knihovna Registrační poplatek za 12 měsíců (učitelé a zaměstnanci ETS zdarma) 50
Uživatelský průkaz, vystavení při registraci nebo ztrátě / poškození 10
Rezervace; připravení objednané knihovní jednotky pro výpůjčku 10
Upomínka za titul a každý završený týden 10
Poskytnutí výpůjčních služeb bez předložení uživatelského průkazu 5
Náhrada ztrát a škod; manipulační poplatek za zpracování dokumentu 60

Náhrada vzniklých škod podle rozsahu škody
Svázání práce kroužkovou vazbou 60
Laminování a výroba certifikátu na požádání 70

Vybrané úhrady podle tohoto ceníku jsou příjmem školy. V odůvodněných případech může ředitel školy
poplatky snížit nebo prominout. 

V Praze dne 1. 9. 2021                                                                                       Ing. Miloš Poborský – ředitel ETS
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