ŠKOLNÉ 2022/2023
platné od 1. 6. 2022
8 LETÝ OBOR - Gymnázium - 79-41-K/81
Nižší stupeň
Prima

89 700,- Kč

Sekunda

89 700,- Kč

Tercie

89 700,- Kč

Kvarta

89 700,- Kč

Vyšší stupeň
Kvinta

102 500,- Kč

Sexta

102 500,- Kč

Septima

121 200,- Kč (IB DP 1)

Oktáva

121 200,- Kč (IB DP 2)

POPLATEK ZA IB DP ZKOUŠKY
(splatný vždy v listopadu oktávy)
1. Poplatek za celou mezinárodní zkoušku IB DP - 22 000,- Kč
2. Poplatek za jednotlivý IB DP certifikát :
-

1st ISO manipulační poplatek
poplatek za jednotlivou zkoušku

2 500,- Kč
2 500,- Kč

4 LETÝ OBOR - Gymnázium - 79-41-K/41
1.

ročník

89 700,- Kč

2.

ročník

89 700,- Kč

3.

ročník

89 700,- Kč

4.

ročník

89 700,- Kč

STIPENDIA
1. Rodinné stipendium
- první sourozenec sleva 10% ze školného
- druhý sourozenec sleva 15% ze školného
2. Akademické stipendium
- 10% sleva ze školného na následující školní rok při akademickém průměru 1.00
za obě pololetí stávajícího školního roku
3. ISO talentové stipendium
- mimořádné ISO stipendium určené zřizovatelem školy pro nové uchazeče
o studium na základě výběrového řízení
- cílem je podpora vašich snů a talentu
- každý školní rok ISO management uděluje 2 talentová stipendia na základě
výsledků výběrového řízení a je platné po celou dobu studia pokud žák stále
splňuje daná kritéria pro udělení tohoto stipendia
- výše stipendia může dosáhnout až 70% slevy ze školného
- základní kritéria pro žadatele jsou:
- výjimečné předpoklady a výsledky v libovolném oboru zájmu
- výborné akademické výsledky žáka v posledních dvou letech studia
na současné kmenové škole
- aktivní zapojení do činností školy
- po schválení stipendia sdílení svého životního příběhu a cesty za snem
na sociálních sítích školy během studia na ISO
4.

Sociální stipendium
- mimořádné ISO stipendium určené zřizovatelem školy na základě individuální
žádosti žadatele a posouzení finanční situace žáka a jeho rodiny v souladu
s akademickými výsledky žáka a jeho aktivního zapojení do činností školy
Všechna stipendia jsou nenároková a podléhají podmínce a předpokladu dobré
provozní a finanční kondici školy. O stipendium je nutné žádat každý školní rok.

Žádost o stipendium na školní rok 2022/2023 je nutné doručit a podat osobně nebo
elektronicky na sekretariát školy do 4.7.2022, po tomto datu již žádosti o stipendiu
nepřijímáme. Kontaktní osoba je Kateřina Jemelková, DiS. (jemelkova@is-ostrava.cz).

SCHOOL TUITION 2022/2023
valid from 01/06/2022

8 YEAR PROGRAMME - Gymnázium - 79-41-K/81
JUNIORS
Grade 6

89 700 CZK

Grade 7

89 700 CZK

Grade 8

89 700 CZK

Grade 9

89 700 CZK

SENIORS
Grade 10

102 500 CZK

Grade 11

102 500 CZK

Grade 12

121 200 CZK

Grade 13

121 200 CZK

FEES - IB DP EXAMS
(TO BE PAID IN Grade 13)

1. IB DP EXAM Fee - 22 000 CZK
2. IB DP certificate:
-

1st ISO fee
exam fee

2500 CZK
2500 CZK

4 YEAR PROGRAMME - Gymnázium - 79-41-K/41
Grade 10

89 700 CZK

Grade 11

89 700 CZK

Grade 12

89 700 CZK

Grade 13

89 700 CZK

SCHOLARSHIPS
1. Family scholarship
- first sibling 10% discount on tuition
- second sibling 15% discount on tuition
2. Academic scholarship
- 10% discount on tuition fees for the following school year at an academic average of 1.00
for both terms of the current school year
3. ISO talent scholarship
- an extraordinary ISO scholarship designated by the founder of the school for new
applicants for study on the basis of a selection procedure
- The goal is to support your dreams and talents
- Each school year ISO management awards 2 talent scholarships on the basis of
results of the selection procedure and is valid for the entire period of study if the pupil
still meets the criteria for the award of this scholarship
- the amount of the scholarship can reach up to 70% of the tuition fee
- the basic criteria for applicants are:
- exceptional assumptions and results in any field of interest
- excellent academic results of the pupil in the last two years of study at the
current school
- active involvement in school activities
- After approving a scholarship student is obliged to share his/her school story and
journey at ISO on school social networks while studying at ISO

4. Social scholarship
- extraordinary ISO scholarship determined by the founder of the school on the basis
of an individual application of the applicant and an assessment of the financial situation
of the pupil and his family in accordance with the academic results of the pupil and his
active involvement in school activities

All scholarships are non-eligible and are subject to the condition and assumption
of good operational and financial condition of the school. It is necessary to apply for the
scholarship every school year.
The scholarship application for the school year 2022/2023 must be delivered and submitted
in person or electronically to the school secretariat by July 04, 2022, after this date we no
longer accept scholarship applications.
The contact person is Kateřina Jemelková, DiS. (jemelkova@is-ostrava.cz).

