Základní umělecká škola. Přívozní 1036, 410 02 Lovosice

Úplata za vzdělávání – platná pro školní rok 2020/2021
Podle Vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se Školním
vzdělávacím programem stanovuji úplatu za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 následovně:

Hudební obor:
Studijní zaměření
za měsíc

Cena
za pololetí

za školní rok

Hra na nástroj,
Sólový zpěv

280,-Kč

1400,-Kč

2800,-Kč

Přípravné studium

200,-Kč

1000,-Kč

2000,-Kč

200,-Kč

1000,-Kč

2000,-Kč

140,-Kč

700,-Kč

1400,-Kč

560,-Kč

2800,-Kč

5600,-Kč

Sborový zpěv
(samostatný obor)
3. a každý další
obor v rodině*)
Studium pro
dospělé
(při zaměstnání)

*) V případě 3 a více nástrojů v rodině může ve výjimečných případech na základě písemné žádosti ředitelka školy
rozhodnout o poskytnutí slevy. Žádost o slevu je třeba podat nejpozději 15. září běžného školního roku. Sleva z úplaty za
vzdělávání se nevztahuje na studium pro dospělé při zaměstnání.

Úplata za vzdělávání zahrnuje výuku v předmětech:
- hlavní obor
- hudební nauka (povinná pro 1.-5./I. a 0./II.)
- hra a zpěv v souborech (povinná podle ŠVP)
Plné školné se hradí i v případech odůvodněné neúčasti v některém z povinných předmětů.

Pronájem hudebních nástrojů:
Nájemné

Hudební nástroj

Cena
za měsíc

za pololetí

50,-Kč

250,-Kč

za školní rok včetně
prázdnin
600,-Kč

K pronájmu nástroje (příslušenství, aparatury apod.) dochází na základě řádně uzavřené Nájemní
smlouvy. Nájemné se hradí pololetně dle pokynů ve smlouvě. Podklady pro platbu (předpisy plateb)
jsou zasílány elektronicky na adresu zákonného zástupce žáka, popř. ji vytiskne kancelář ZUŠ.
Platba probíhá bezhotovostně převodem na účet, výjimečně v hotovosti v kanceláři ZUŠ.
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Výtvarný obor:
Studijní zaměření
Výtvarná tvorba
(včetně přípravného
studia)

za měsíc

Cena
za pololetí

za školní rok

200,-Kč

1000,-Kč

2000,-Kč

Úplata za vzdělávání zahrnuje vlastní vzdělávání a materiál potřebný pro výuku.
Ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru se sleva z úplaty za vzdělávání neposkytuje.

Literárně-dramatický obor:
Studijní zaměření
Literární a
dramatická tvorba
(včetně přípravného
studia)

za měsíc

Cena
za pololetí

za školní rok

200,-Kč

1000,-Kč

2000,-Kč

Úplata za vzdělávání zahrnuje vlastní vzdělávání a materiál potřebný pro výuku.
Ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru se sleva z úplaty za vzdělávání neposkytuje.

Formy splácení úplaty za vzdělávání
Školné se hradí přednostně pololetně, a to za 1. pololetí do 30. září, za 2. pololetí do 28. února.
Individuálně lze domluvit jiný splátkový kalendář (čtvrtletně, měsíčně).
Podklady pro platbu (předpisy plateb) jsou zasílány elektronicky na adresu zákonného zástupce žáka,
popř. ji vytiskne kancelář ZUŠ.
Platba probíhá bezhotovostně převodem na účet, výjimečně v hotovosti v kanceláři ZUŠ.

Ukončení studia:
Ukončení studia je možné ke konci pololetí, nebo na konci školního roku u třídního učitele
vyplněním odhlášky.
Úplata za vzdělání se nevrací!
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