Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

Úplata za výuku v ZUŠ Chodov (školné) na šk.r.2018/2019
dle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb.

Školné se platí pololetně převodem na bankovní účet školy vedený v KB Chodov
č.ú.: 78-4001720227/0100. Variabilní symbol přidělí žákovi třídní učitel.

HUDEBNÍ OBOR

měsíčně

po slevě

Přípravné studium (bez nástroje)
2 x 45 min. kolektivní výuky
Přípravné studium (s nástrojem)
1 x 45 min. nástroj - individuální výuka,
1 x 45 min. kolektivní výuka
Přípravné studium (s nástrojem)
1 x 45 min. nástroj – skupinová výuka,
1 x 45 min. kolektivní výuka
Základní studium
hra na hudební nástroj nebo zpěv – individ. výuka
hudební nauka
Základní studium
hra na hudební nástroj nebo zpěv – skup. výuka
hudební nauka
Základní studium
hra na další hudební nástroj nebo zpěv – individ.
výuka
Základní studium
skup.výuka
hra na další hudební nástroj, zpěv, komorní hra
Základní studium

200,- Kč

150,- Kč

260,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

150,- Kč

260,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

150,- Kč

120,- Kč

0,- Kč

100,- Kč

0,- Kč

40,- Kč

0,- Kč

Základní studium – další studijní zaměření
Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
skup.výuka

100,- Kč

100,- Kč

Sborový zpěv (jako hlavní obor)
Komorní hra (jako hlavní obor)
Souborová hra (jako hlavní obor)
Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
(jako hlavní obor)

200,- Kč

150,- Kč

Souborová hra, sborový zpěv -

kolekt. výuka

VÝTVARNÝ OBOR

měsíčně

po slevě

180,- Kč
200,- Kč

120,- Kč
150,- Kč

měsíčně

po slevě

Přípravné studium
Základní studium
Základní studium – další studijní zaměření

180,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

120,- Kč
150,- Kč
0, - Kč

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
(kolektivní výuka)
Přípravné studium
Základní studium

měsíčně

po slevě

180,- Kč
200,- Kč

120,- Kč
150,- Kč

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ – výdělečně činné

1.500,- Kč

1.000,- Kč

(kolektivní výuka)
Přípravné studium
Základní studium

TANEČNÍ OBOR
(kolektivní výuka)

Ředitelství školy může dle Vyhlášky poskytnout slevy.
Žádosti na slevu školného přijímá ředitelka ZUŠ do 27. září 2018.
Slevy se poskytují :
a) ze sociálních důvodů (rodina je vtíživé životní situaci)
b) žákům, kteří navštěvují 2 a více oborů ZUŠ
V případě odhlášení žáka v průběhu škol. roku se školné nevrací.

V případě zájmu podá ředitelka školy bližší informace, tiskopisy žádostí
vydají třídní učitelé na požádání při zahájení školního roku od 3. 9. 2018.

V Chodově dne 16.3.2018

Jitka Kaprová, DiS.
ředitelka ZUŠ

