Vytvo

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA EDUARDA MARHULY,
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY, HUDEBNÍ 6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výše úplaty za vzdělávání
V souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 1a 2 vyhlášky
71/2005 Sb. se vzdělávání v základních uměleckých školách uskutečňuje za úplatu.

Pro školní rok 2017/2018 byla výše úplaty stanovena takto:
I. a II. stupeň základního studia a
studium pro dospělé žáky, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě ve střední škole,
vyšší odborné škole, konzervatoři nebo vysoké škole
Hudební obor
pololetně
ročně
Hudební přípravka I
- A s individuální (1 hod). a kolektivní výukou
1.650,3.300,- A se skupinovou výukou nebo 0,5 hod. a kolektivní výukou
1.350,2.700,- A bez nástrojové výuky
1.050,2.100,- B sborový zpěv Skřivánci
1.050,2.100,- C kolektivní
1.200,2.400,- D komplexní
1.250,2.500,Hudební přípravka II
1.650,3.300,Individuální výuka -1 hod.
1.650,3.300,Skupinová výuka nebo 0,5 hod. (I.stupeň)
1.350,2.700,Úvod do skladebných nauk / Skladba
850,1.700,Sborový zpěv
1.050,2.100,Technika zvukového záznamu / Multimediální tvorba
3.000,6.000,Taneční obor
Taneční přípravka I A – 2 hod./ Taneční přípravka II
1.150,2.300,Taneční přípravka I B – 1 hod.
650,1.300,I. a II. stupeň / Tanec
1.150,2.100,Výtvarný obor
Výtvarná přípravka I/ Výtvarná přípravka II
1.250,2.500,I. a II. stupeň / Výtvarná tvorba
1.250,2.500,Literárně- dramatický obor
Dramatická přípravka I/ Dramatická přípravka II
1.250,2.500,I. a II. stupeň / Dramatika
1.250,2.500,2. hlavní předmět HO / 2. studijní zaměření HO
- Individuální výuka (housle, viola, violoncello, trubka, saxofon,
450,900,pozoun, varhany, hoboj)

- Sborový zpěv
- Úvod do skladebných nauk / Skladba

100,350,-

200,700,-

650,-

1.300,-

Čtvrtý předmět /Čtvrté studijní zaměření u sourozenců *
250,Žák studující 3. předmět /studující 3. studijní zaměření *
250,Při mimořádném talentu (po dohodě s UR školy)
250,Při přípravě ke studiu na um. škole (po dohodě s UR školy)
950,Studium pro dospělé žáky výše neuvedené
Studium pro dospělé výdělečně činné (občan ČR)5.000,Hudební obor
Studium pro dospělé výdělečně činné (občan ČR)2.500,Výtvarný obor/Literárně dramatický obor

500,500,500,1.900,-

2. hlavní předmět / 2. studijní zaměření

Hudební přípravka I B sborový zpěv Skřivánci

10.000,5.000,-

Splatnost úplaty se řídí ustanovením §8 vyhlášky č. 71/2005 Sb,, směrnicemi Výše úplaty za vzdělávání a
Školní řád Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková
organizace

*do součtu se nepočítají předměty uvedené pod názvem 2. hlavní předmět HO /2.studijní zaměření HO
a 2. hlavní předmět / a 2. studijní zaměření

Vytvo

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA EDUARDA MARHULY,
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY, HUDEBNÍ 6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Způsob a termín úhrady
způsob úhrady: bankovním převodem nebo vkladem na účet školy
19-6362010297/0100 u Komerční banky
termín úhrady: 1. pololetí do 15.9.2017, 2. pololetí do 15.2.2018



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).



Podklady k úhradě jsou zasílány elektronicky, případně si je vyžádejte u svého učitele
nebo v kanceláři školy.



Zákonný zástupce žáka nebo žák školy může písemně požádat ředitelku školy na
předepsaném formuláři o možnost splátek – Splátkový kalendář a to do 11.9.
na I. pololetí a 10.2. na II. pololetí příslušného školního roku



Úplata v žádném případě není školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním
příspěvkem na provozní náklady školy.



Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Pravidla pro poskytování slev:
do 15. září 2017


sociální důvody

V Ostravě 2. května 2017

Mgr. Pavla Kovalová
ředitelka školy

