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Úplata za vzdělávání žáka  
Hudební obor Roční příspěvek 

na žáka 
Pololetní příspěvek 

na žáka 

❖Individuální výuka 
     všechny ročníky a stupně 
                                                                    

1 vyučovací hodina týdně 
(45 min) 
1 žák 

3 400,- Kč 
 
 

1 700,- Kč 
 
 

❖Individuální výuka 
     všechny ročníky 

1 vyučovací hodina týdně  
(45 min) 
2 žáci v jedné vyučovací 
hodině 

3 200,- Kč 1 600,- Kč 

Taneční obor Roční příspěvek 
na žáka 

Pololetní příspěvek 
na žáka 

❖Přípravná taneční výchova 

❖Výuka 1. ročník 
 

❖Výuka 2. - 7. ročník 
 

❖Výuka 1. - 4. ročník/ II. 
 

2 vyučovací hodiny týdně 
(2x45 min) 
 
3 vyučovací hodiny týdně 
(3x45 min)  
3 vyučovací hodiny týdně 
(3x45 min) 
 

3 000,- Kč 
 
 

3 000,- Kč 
 
             3 000,-Kč 

             1 500,- Kč 
 

 
             1 600,- Kč 
 
             1 600,-Kč 

Literárně dramatický obor Roční příspěvek 
na žáka 

Pololetní příspěvek 
na žáka 

❖Výuka Dramatické přípravy 

❖Výuka 1. - 3. ročník 
 

❖Výuka 4. - 7. ročník 
 
 

❖Výuka 1. - 4. ročník II. st. 

2 vyučovací hodiny týdně 
(2x45 min) 
 
4 vyučovací hodiny týdně 
(4x45 min) 
 
5 vyučovacích hodin týdně 
(5x45 min) 

3 000,- Kč 
 
 

3 200,- Kč                                
 
 

3 200,-Kč 

          1500,- Kč 

 
          1 600,- Kč 

 
 

1 600,- Kč 

 
Pronájem nástroje – učební pomůcky 

Poplatek za pronájem nástroje činí 2.000,-Kč/rok, respektive 1.000,-Kč za každé pololetí a 
půjčuje se maximálně po dobu 1 roku studia. 

Úhrada za vzdělávání žáka či úhrada poplatku za pronájem nástroje se provádí 
bezhotovostně na účet školy vedený u ČSOB, a.s. číslo účtu: 289694866/0300 a to:  

 za 1. pololetí nejpozději do 20. září daného školního roku  
a za 2. pololetí nejpozději do 20. února daného školního roku. 

Variabilní symbol je uveden za každé pololetí jiný, podle vygenerování systémem. 
 
 
 
 

Petr Píša – ředitel školy 


