Stanovená úplata za vzdělání na školní rok 2021/2022
Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Pololetně

Měsíčně

850,500,-

170,100,-

1250,500,-

250,100,-

1250,500,-

250,100,-

9500,750,-

1900,150,50,-

Přípravné studium I. stupně
Hudební obor – nástroj, sólový zpěv
sborový zpěv
Základní studium I. a II. stupně, přípravné studium II. stupně
Hudební obor – nástroj, sólový zpěv
sborový zpěv
Studium pro dospělé žáky studující
Hudební obor – nástroj, sólový zpěv
sborový zpěv
Studium pro dospělé
Hudební obor – nástroj
sborový zpěv

Půjčovné za hudební nástroj

250,- (I. pol.
350,- (II. pol. včetně
prázdnin)

Školné lze hradit dvěma způsoby (upřednostňován je bezhotovostní způsob):
* převodem na účet školy u Poštovní spořitelny č. ú. 172 258 614 / 0300 – podklady zaslány
na e-mail - provedení platby (min. platba na pololetí)
* v hotovosti proti potvrzení vydaném pověřeným pracovníkem (min. platba na pololetí);
* případné výjimky je nutné domluvit se se statutárním zástupcem ředitele
Splatnost úplaty, půjčovného: na 1. pololetí musí být uhrazena do 15. září,
na 2. pololetí musí být uhrazena do 15. února.
Výše úplaty pro více žáků z jedné rodiny a studium 1 žáka ve více studijních zaměřeních a
úhrada úplaty za vzdělání

Měsíční výše
úplaty

Nejstarší
sourozenec,
přípravné
studium II.
stupně

2. dítě
z
rodiny

3. a další
dítě
z rodiny

Přípravné
studium I.
stupně

Sborový
zpěv jako
hlavní
obor

SPD
Sborový
zpěv

SPD
Hra na
nástroj

250,-

150,-

50,-

170,-

100,--

-

1900,--

100,-

100,-

100,-

100,-

-

-

1900,-

50,-

50,-

50,-

50,-

-

-

1900,-

40,-

40,-

40,-

40,-

-

150,-

150,-

Hra na nástroj
/ sólový zpěv
Hra na 2.
nástroj
Hra na 3.
nástroj
Sborový zpěv
jako další obor

Statutární zástupce ředitele školy může na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka nebo na
žádost zletilého žáka dohodnout jiný termín úhrady.
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§ 8 Vyhlášky 71/2005 Sb. odst. 3
- ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo
druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Za dobu, kdy škola
umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.
- ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) 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!
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.
Předpis je platný pro školní rok 2021/2022
Předpis nabývá účinnosti od 1. 9. 2021

Veronika
Mikešová,
DiS.

Digitálně podepsal
Veronika Mikešová,
DiS.
Datum: 2021.08.17
13:22:24 +02'00'

Veronika Mikešová, DiS.
statutární zástupce ředitelky školy
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