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Předpis o úhradě úplaty za vzdělávání na školní rok 2020/2021 

 
Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Pololetně Měsíčně 

Přípravné studium   

Hudební obor  750,- 150,- 

Výtvarný obor 750,- 150,- 

Taneční obor 500,- 100,- 

Literárně dramatický obor 500,- 100,- 

Základní studium I. a II. Stupně   

Hudební obor  1650,- 330,- 

Výtvarný obor 1250,- 250,- 

Taneční obor 1250,- 250,- 

Literárně dramatický obor 1250,- 250,- 

Studium pro dospělé žáky studující   

Hudební obor  1650,- 330,- 

Výtvarný obor 1250,- 250,- 

Taneční obor 1250,- 250,- 

Literárně dramatický obor 1250,- 250,- 

Studium pro dospělé   

Hudební obor 6000,- 1200,- 

Výtvarný obor 4000,- 800,- 

Taneční obor 4000,- 800,- 

Literárně dramatický obor 4000,- 800,- 

 
Termín a způsob hrazení úplaty za vzdělávání: 
 Úplata za vzdělávání se hradí jednorázově a to pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce v daném 

období. (Pololetně -září, únor). 

 Po domluvě s ředitelkou školy lze úhradu platit měsíčně a to pouze převodem na účet- trvalým příkazem 

se splatností do 15. dne v měsíci daného období.  

 

Číslo účtu: 6331441/0100 KB 

Zpráva pro příjemce: Jméno žáka+zaměření (kytara, klavír, zpěv, flétna atd., nebo TO taneční obor, VO 

výtvarný obor, LDO literárně dramatický obor, nebo PHV, PVV, PTV, PDV- přípravné studium 

 

Ředitelka školy může na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka nebo na žádost zletilého žáka dohodnout 

jiný termín úhrady. 

Ukončí-li žák studium podle §7 písm. b), c) vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 

v průběhu studia, úplata za vzdělávání se nevrací.  

Ukončí-li žák studium podle §7 písm. c) vyhlášky č.71/2005 Sb. z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména 

zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

Důvodem k ukončení studia ze strany školy může být nezaplacení úplaty za vzdělávání v řádném termínu. 

Nebude-li mít žák zaplaceno v řádném termín, nebude po tomto termínu přijat učitelem do výuky! 

Žák může ukončit studium pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce- odhláška. 

Bez řádného ukončení studia je žák nadále považován za žáka školy (na základě přijetí-přihláška). Tímto vzniká 

škole právo na úhradu úplaty i v době dlouhodobé absence či ukončení studia ze strany žáka bez řádného 

písemného odhlášení zákonným zástupcem žáka. 

 

Předpis nabývá účinnosti od 1. 9. 2020. 

Předpis je platný pro školní rok 2020/21  

                                                                                                           Mgr. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. 

Ředitelka školy 
 


