Stanovení výše školného, kurzovného a dalších poplatků
pro školní rok 2020/2021
HUDEBNÍ OBOR
základní poplatek
+ poplatek za jedno studijní zaměření (individuální výuka)
- sleva za skupinovou výuku (2-4 žáci v hodině)
- sleva za skupinovou výuku v MŠ (4 žáci v hodině)

500 Kč/pololetí
1100 Kč/pololetí
300 Kč/pololetí
600 Kč/pololetí

- sleva pro pokračující žáky jako náhrada za uzavřenou školu v době pandemie COVID-19
studijní zaměření (individuální výuka) 400 Kč v 1. pololetí
skupinová výuka 300 Kč v 1. pololetí
skupinová výuka v MŠ 100 Kč v 1. pololetí

TANEČNÍ KROUŽEK
2 vyučovací hodina týdně (90 min.)
3 vyučovací hodina týdně (135 min.)
4 vyučovací hodina týdně (180 min.)
vyučování probíhá v 12-15 členných skupinách

1200 Kč/pololetí
1800 Kč/pololetí
2400 Kč/pololetí

VÝTVARNÝ KROUŽEK
1 x týdně (60 min. nebo 105 min.)

1500 Kč/pololetí

POPLATEK ZA ZAPŮJČENÍ NÁSTROJE
Nástroj v ceně do 5 000 Kč
Nástroj v ceně do 10 000 Kč
Nástroj s cenou více než 10 000 Kč

500 Kč/pololetí
1000 Kč/pololetí

individuálně (cca 10% z ceny nástroje/pololetí)

Slevy schvaluje na základě písemné žádosti vedení školy v následujících případech:
A. rodinní příslušníci zaměstnanců
B. sociální důvody
C. zájem školy - vynikající studijní výsledky, organizace akcí, reprezentace školy, atd.
Školné se platí na základě předpisu školného uvedeného v žákovské knížce žáka:
A. převodem na bankovní účet 1480676329/0800 (variabilní symbol: číslo žáka)
B. hotově v kanceláři školy SZUŠ D-MUSIC s.r.o. na Velehradské ulici 625, Kroměříž
V případě, že školné nebude uhrazeno ve stanoveném termínu, žák přestává být žákem školy. O ukončení
vzdělávání bude zákonný zástupce žáka informován.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

V Kroměříži dne 28. května 2020

…………………………..………………..
Ondřej Macháček, jednatel

Iniciály školy:
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.
(adresa) Velehradská 625, 767 01 Kroměříž
(tel) + 420 731 501 711

(IČ) 25319639

(e-mail) d-music@d-music.cz

(č.ú.) 1480676329/0800

(web) www.d-music.cz

(dat. schránka) zgj3fyr

