
*PS - přípravné studium 

Úplata za vzdělávání 
 
Úplata za vzdělávání se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon). 
 
Úplata v žádném případě není školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní 
náklady školy. 
 
Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem. 
 
Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně 

 za I. pololetí školního roku do 30. září 

 za II. pololetí školního roku do 15. února 
 
Pokud nebude platba za I. pololetí zaplacena nejpozději 15. října a za II. pololetí do 28. února, bude (po dvou 
upomínkách) žák dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. §7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy. 
 
Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.  
 

Příspěvek na provoz školy pro školní rok 2020/2021 
 

HUDEBNÍ OBOR 
 

PS*: 5 let 1 - 4 žáci na hodině 1 200,- Kč až 600,- Kč pololetně  
      

PS*: 6 let 1 - 4 žáci na hodině 1 550,- Kč až 1 000,- Kč pololetně  
 

1. a 2. stupeň 1 - 2 žáci na hodině 1 550,- Kč až 1 200,- Kč pololetně  
 
Počet žáků na hodině se řídí školním vzdělávacím programem. 
 

TANEČNÍ OBOR 
 

PS ročník   1 000,- Kč pololetně     
1. a 2. stupeň   1 210,- Kč pololetně      
 

VÝTVARNÝ OBOR 
 

PS a všechny ročníky  1 330,- Kč pololetně   
 

PEV - TROJLÍSTEK       600,- Kč pololetně   
 
Příspěvek na provoz školy se platí převodem na účet školy č.: 1161273389/0800 
(vyplňte prosím variabilní symbol žáka - nelze jinak rozpoznat platbu). 
 
V úplatě za vzdělávání je zahrnuto: 

 ladění klavírů 

 půjčování hudebních nástrojů zdarma 

 opravy hudebních nástrojů 

 nákup hudebních nástrojů, náhradních strun, notového materiálu apod. 

 nákup výtvarných potřeb 

 nákup nových kostýmů pro taneční obor 

 nákup didaktických pomůcek 

 vybavování tříd (elektronika, stojany, držáky, odhlučnění, atd.) 

 náklady na energie (vodné, stočné, tepelné, světelné) 

 a další výdaje 

 
       
                    ředitelka ZUŠ Melodie, s. r. o. 
                 Vlasta Jahelková 


