Základní umělecká škola Plasy

Směrnice č. 24 o úplatě za vzdělání (školné) ve školním roce
2018/2019
V souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 71/2005
Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole
Plasy na školní rok 2018/2019 takto:

Hudební obor
Přípravné studium 1. stupně :

kolektivní výuka bez Hry na nástroj

400 Kč / žáka

Hra na nástroj bez kolektivní výuky

400 Kč/žáka

kolektivní výuka + Hra na nástroj/ zpěv 600 Kč / žáka
Přípravné studium 2. stupně :

1200 Kč / žáka

Studium I. a II. stupně

1200 Kč / individuálně
760 Kč / skupinka 2-3 žáků

Studium pro dospělé
a) žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ, a Konzervatoř
b) ostatní uchazeči (osoby výdělečně činné…)

1200 Kč
7585 Kč

Výtvarný obor - skupinová výuka
Přípravné studium 1. stupně:

685 Kč / žáka

Přípravné studium 2. stupně:

700 Kč / žáka

Studium I. a II. stupně

700 Kč / žáka

Částky jsou uvedeny na jedno pololetí. Úplata je příjmem Základní umělecké školy Plasy, příspěvkové
organizace. Slouží jako příspěvek na provozní výdaje školy (energie, vybavení, atd).
Školné se platí bankovním převodem na účet školy č.: 727792379/0800. Žáci obdrží od vyučujícího
hlavního předmětu informace potřebné k zaplacení školného (částku, var. symbol, č. účtu). Úplatu za
vzdělání lze uhradit pololetně nebo měsíčně (studium pro dospělé). Úplata za stanovené

období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může
dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem ve výjimečných případech
náhradní termín úhrady.
Osvobozen od úplaty nebo její části může být zákonný zástupce nezletilého žáka nebo fyzická osoba,
která o dítě osobně pečuje a pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost
prokáže řediteli základní umělecké školy alespoň pět pracovních dnů před termínem splatnosti úplaty.
Zletilí žáci školy a žáci, kteří v aktuálním školním roce dovrší 18 let, předloží nejpozději do 15. října
potvrzení o studiu.
V Plasích dne 28. srpna 2018

Milan Kůsa - ředitel školy

