
  SZUŠ D-MUSIC s.r.o. 

 

 

 (tel) +420 731 501 711  (e-mail) d-music@d-music.cz 
 

 STANOVENÍ VÝŠE ŠKOLNÉHO 

pro školní rok 2016/2017 
 

hudební obor 
přípravné studium I. st. (skupinová výuka)    700 Kč/pololetí 
přípravné studium I. st. (projekt MŠ)    300 Kč/pololetí 
základní studium I. st.   1400 Kč/pololetí  
základní studium I. st. (skupinová výuka)   1100 Kč/pololetí 
přípravné studium II. st.   1400 Kč/pololetí  
přípravné studium II. st. (skupinová výuka)   1100 Kč/pololetí 
základní studium II. st.   1400 Kč/pololetí 
základní studium II. st. (skupinová výuka)   1100 Kč/pololetí 
další nástroj   500 Kč/pololetí 

 

taneční obor 
přípravné studium I. st.   800 Kč/pololetí 
základní studium I. st.   1000 Kč/pololetí 
přípravné studium II. st.   1000 Kč/pololetí 
základní studium II. st.   1000 Kč/pololetí 
 

výtvarný obor    1400 Kč/pololetí 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Do přípravného studia I. stupně jsou zařazeni žáci, kteří zahájili studium ve věku 5-6 let. 
Do základního studia I. stupně jsou zařazeni žáci, kteří zahájili studium ve věku 7-13 let. 
Do přípravného studia II. stupně jsou zařazeni žáci, kteří zahájili studium ve věku 14 let a více, a ve zvoleném oboru neabsolvovali základní studium I. stupně. 
Do základního studia II. stupně jsou zařazeni žáci, kteří zahájili studium ve věku 14 let a více, a ve zvoleném oboru absolvovali základní studium I. stupně. 

 
 
Slevy schvaluje na základě písemné žádosti ředitel školy v následujících případech: 

 rodinní příslušníci zaměstnanců 

 sociální důvody 

 zájem školy - vynikající studijní výsledky, organizace akcí, reprezentace školy, atd. 
 

Školné se platí na základě předpisu školného uvedeného v žákovské knížce žáka: 

 převodem na bankovní účet: 1480676329/0800 

 hotově učiteli nebo v kanceláři školy SZUŠ na Velehradské ulici 625, Kroměříž 

 vkladem na výše uvedený účet přímo u České spořitelny 
 
V případě, že školné nebude uhrazeno ve stanoveném termínu, žák přestává být žákem školy. O ukončení vzdělávání 
bude zákonný zástupce žáka informován písemně. 
 
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. 
Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za 
vzdělávání vrátit. 

 
 
 
 

 

V Kroměříži dne 6. ledna 2016                      ..……………………………………….. 
              podpis 

INICIÁLY ŠKOLY: 

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 
IČ:  25319639 
sídlo: Velehradská 625, 767 01 Kroměříž 
web:  www.d-music.cz 

 


