
Úplata za vzdělávání na školní rok 2022/2023 
 

 

Úplata za vzdělání je stanovena na celý školní rok a splatná ve dvou níže uvedených 

termínech: 

 

I. pololetí školního roku 2022/2023 (termín nejpozději do 15.9.2022) 

➢ Hudební obor - individuální výuka  1750,-Kč 

➢ Hudební obor - skupinová výuka  1200,-Kč 

➢ Výtvarný obor     1700,-Kč 

➢ Taneční obor     1700,-Kč 

➢ Literárně-dramatický obor   1500,-Kč 

 

II. pololetí školního roku 2022/2023 (termín nejpozději do 15.2.2023) 

➢ Hudební obor - individuální výuka  1750,-Kč 

➢ Hudební obor - skupinová výuka  1200,-Kč 

➢ Výtvarný obor     1700,-Kč 

➢ Taneční obor     1700,-Kč 

➢ Literárně-dramatický obor   1500,-Kč 

 

 

Způsob platby 

➢ bankovním převodem           

  Číslo účtu:  37830761/0100 

   Variabilní symbol: prvních 6 číslic     

      rodného čísla žáka    

   Poznámka:  jméno a příjmení dítěte 

 

 

 
Upozornění 

 Výše školného (úplaty za vzdělávání) se pohybuje přibližně ve výši 26% celkových nákladů 

na jednoho žáka. Zbytek tedy 74% hradí stát ze svého rozpočtu. Z tohoto důvodu si stát úhradu 

školného velmi přísně hlídá a ve vyhlášce MŠMT č. 71/2005 Sb. blíže specifikuje: „Žák přestává být 

žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za 

vzdělání ve stanoveném termínu“ (§ 7 odst. 2, písm. d). „Úplata za stanovené období je splatná do 15. 

dne prvního měsíce příslušného období (15. 9. a 15. 2). Ředitel školy může dohodnout se zákonným 

zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady“ (§ 8 odst. 4).    

 Z těchto důvodů musíme postupovat podle platné legislativy takto. Školné musí být 

bezpodmínečně uhrazeno do 15.9. (15.2.). Pokud se rodiče ocitnou ve finanční tísni, můžou situaci 

řešit v kanceláři školy sepsáním dohody, ve které písemně dohodnou s ředitelem školy jiné datum 

splatnosti. Po vypršení termínu 15.9. (15.2.), nebo jiného písemně dohodnutého data splatnosti 

přestává následujícího dne být dítě žákem školy a ředitel musí do týdne vyrozumět písemně rodiče o 

vyloučení jejich dítěte ze školy.  

 Předem děkujeme všem rodičům, kteří uhradí školné včas. 


