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Úplata za vzdělávání na školní rok 2021/2022 

 
 pololetní roční 

Hudební obor   

Přípravná hudební výchova - PHV (žáci ve věku 5 a 6 let) 1 150 Kč 2 300 Kč 

Individuální výuka (1 žák v hodině) 2 100 Kč 4 200 Kč 

Skupinová výuka (2 žáci v hodině) 1 600 Kč 3 200 Kč 

Kolektivní hra (zapojení do studijního zaměření je podmíněno dosaženým stupněm vyspělosti žáka) 1 000 Kč 2 000 Kč 

Sborový zpěv - přípravné studium (žáci ve věku 5 a 6 let) 1 150 Kč 2 300 Kč 

Sborový zpěv - základní studium (žáci ve věku 7 až 17 let) 1 350 Kč 2 700 Kč 

Studium pro dospělé (SPD) - individuální výuka (žáci od 18 let) 8 000 Kč 16 000 Kč 
   

Výuka probíhá 2 až 3 hodiny týdně podle ročníku. V úplatě za vzdělávání je zahrnuta i výuka povinných 
a povinně volitelných předmětů (hudební nauka, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra aj.). 
   

Taneční obor   

Přípravné studium (žáci ve věku 5 a 6 let) 1 150 Kč 2 300 Kč 

Základní studium (žáci ve věku 7 až 17 let) 1 400 Kč 2 800 Kč 
   

Výuka probíhá jednou nebo dvakrát týdně, celkem 3 hodin. 

   

Výtvarný obor   

Přípravné studium (žáci ve věku 5 a 6 let) 1 150 Kč 2 300 Kč 

Základní studium (žáci ve věku 7 až 17 let) 1 600 Kč 3 200 Kč 
   

Výuka probíhá jednou týdně 3 hodiny.   

   

Literárně-dramatický obor   

Přípravné studium (žáci ve věku 5 a 6 let) 1 150 Kč 2 300 Kč 

Základní studium (žáci ve věku 7 až 17 let) 1 350 Kč 2 700 Kč 
   

Výuka probíhá jednou týdně 2 až 3 hodiny podle ročníku.  

 
 
Úplata za vzdělávání se platí převodem na účet 153803509/0300, pod variabilním symbolem daným školou,  
a to buď pololetně, nebo ročně. Splatnost je za I. pololetí nového školního roku do 30. června 2021  
a za II. pololetí do 15. ledna 2022. Splatnost u nově přijatých žáků je nejpozději do 14 dnů od přijetí ke studiu. 
V případě, že nebude uhrazena úplata za vzdělávání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu 
s vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání žákem školy. Ředitelka školy může dohodnout se 
zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem v mimořádných případech i jiný termín úhrady.  
Změny výše úplaty za vzdělávání se provádějí v závislosti na hospodářských ukazatelích v měsíci dubnu pro 
příští školní rok. Výuka ve státních školách je 100% dotována, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy 
(učební pomůcky, služby, pronájem apod.). 
 
Poznámka: 
Ředitelka školy může udělit výjimku na platbu úplaty za vzdělávání pro studenty zařazené do Studia pro 
dospělé. Jedná se pouze o žáky, kteří se stanou studenty VŠ během nepřerušené docházky do ZUŠ. Pro tyto je 
možná základní platba úplaty za vzdělávání (jako pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ a VOŠ). 
 
 


