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Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
 
Hudební obor ročně 

Hudební přípravka I  

- s 1 hod. individuální výuky 3 600,- 

- se skupinovou výukou nebo 0,5 hod. 
individuální výuky 

3 000,- 

- bez nástrojové výuky 2 400,- 

Hudební přípravka II 3 600,- 

Individuální výuka – 1 hod. 3 600,- 

Individuální výuka – skupinová výuka  3 000,- 

Skladba 2 000,- 

Sborový zpěv  2 400,- 

Multimediální tvorba 6 200,- 

Taneční obor   

Taneční přípravka I/II–2 hod.  2 800,- 

Taneční přípravka I–1 hod. 1 800,- 

Tanec 2 800,- 

Výtvarný obor  

Výtvarná přípravka I / II 
Výtvarná tvorba 

3 000,- 

Literárně-dramatický obor  

Dramatická přípravka I/II 
Dramatika 

2 800,- 

Druhé studijní zaměření HO  

Individuální výuka (housle, viola, violoncello, 
trubka, pozoun, varhany, hoboj, kontrabas, 
harfa) 

1 100,- 

Sborový zpěv 400,- 

Skladba 900,- 

Druhé studijní zaměření   
Hudební přípravka I bez nástrojové výuky 1 600,- 
Ostatní  
Čtvrté studijní zaměření u sourozenců */ 
Žák studující třetí studijní zaměření * 

700,- 

Při mimořádném talentu (po dohodě s UR 
školy)  

700,- 

* Do součtu se nepočítají předměty uvedené pod názvem Druhé studijní zaměření HO  
a Druhé studijní zaměření 

 

Způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na účet školy 
19-6362010297/0100 u Komerční banky 

 
Termín úhrady: do 15. 9. 2022 
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• Ředitelka školy stanovila výši úplaty na období školního roku. 
 

• Úplata za vzdělávání je předepsána na celý školní rok, je splatná do 15. 
dne prvního měsíce příslušného období a je nevratná, mimo důvodů 
hodných zvláštního zřetele (zejména zdravotní důvody), kdy lze 
poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Ředitelka školy může 
dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým 
žákem jiný termín úhrady-pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. 
 

• Zákonný zástupce žáka nebo žák školy může v odůvodněných případech 
požádat ředitelku školy o jiný termín úhrady a písemně s ní sepsat 
Dohodu o jiném termínu úplaty, a to do 11. 9. příslušného školního roku. 

 

• Podklady k úhradě jsou zasílány elektronicky, případně si je vyžádejte  
v kanceláři školy. 

 

• Ve výjimečných případech je možné přijmout úhradu v hotovosti 
v kanceláři školy, a to pouze během úředních hodin. 
 

• Pozornost věnujte správnému zadání variabilního symbolu, který se mění 
každé pololetí (bez VS není možné platbu identifikovat). 

 
 
 

 
V Ostravě 30. května 2022                                               Mgr. Pavla Kovalová 
                                                                                                    ředitelka školy 
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