
 
Úhrada za vzdělání v ZUŠ Broumov pro školní rok 2012/2013 
 
Úhrada za vzdělání („školné“) v Základní umělecké škole Broumov, je pro školní rok 2012/2013 vždy na jedno 
pololetí = 5 měsíců, stanovena podle níže uvedených údajů.  
 

Příkazy k úhradě za vzdělání s konkrétními údaji dostane každý žák od svého třídního učitele vždy v první části 

pololetí. Současně s předpisem úhrady za vzdělání bude předkládán i předpis příspěvku Občanského sdružení 

Notička při ZUŠ Broumov – občanské sdružení, které nahradilo funkci bývalého SRPŠ - jenž činí 50,-Kč na žáka a 

školní rok. 

 

1) Hudební obor (HO): 
 

Druh výuky: Výše školného: Poznámka: 

Individuální výuka s učitelem 1000 Žák je vyučován samostatně 

Přípravný pěvecký sbor 600 Přípravná výuka žáků ve věku od 5 do 7 let 
ve skupině bez nástrojové výuky 

Individuální výuka druhého hlavního předmětu 800 Žák je vyučován samostatné ve druhém 
hlavním předmětu 

Sborový zpěv 800 Žák je vyučován pouze skupinově 

Rozšířená individuální výuka 1600 Žák je připravován ke studiu na 
konzervatoři 

Studium pro dospělé 3000 Žáci starší 15 let, kteří nejsou žáky 
základních nebo nejsou studenty středních, 
vyšších odborných a vysokých škol anebo 
jsou studenty staršími 26 let. 

 

2) Výtvarný obor (VO): 
*) Na pobočce v Teplicích nad Metují je úhrada za vzdělání VO stanovena samostatně (viz. níže) 
 

Druh výuky: Výše školného: Poznámka: 

Přípravné studium 600 Skupinová výuka dětí ve věku od 6 do 7 let 

Základní studium I. a II. stupně 800 Skupinová výuka žáků starších 7 let 

Rozšířené studium 1400 Žáci jsou připravováni ke studiu na střední, 
vyšší odborné, nebo vysoké škole 
s uměleckým zaměřením 

Studium pro dospělé 3000 Žáci starší 15 let, kteří nejsou žáky 
základních nebo nejsou studenty středních, 
vyšších odborných a vysokých škol anebo 
jsou studenty staršími 26 let. 

 

Úplata školného v Základní umělecké škole Broumov – pobočka Teplice nad Metují pro VO 

Druh výuky: Výše školného: Poznámka: 

Přípravné studium 500 Skupinová výuka dětí ve věku od 6 do 7 let 

Základní studium I. a II. stupně 600 Skupinová výuka žáků starších 7 let 

Rozšířené studium 1400 Žáci jsou připravováni ke studiu na střední, 
vyšší odborné, nebo vysoké škole 
s uměleckým zaměřením 

Studium pro dospělé 3000 Žáci starší 15 let, kteří nejsou žáky 
základních nebo nejsou studenty středních, 
vyšších odborných a vysokých škol anebo 
jsou studenty staršími 26 let. 

 



3) Taneční obor (TO): 
 

Druh výuky: Výše školného: Poznámka: 

Přípravné studium 700 Skupinová výuka žáků ve věku od 5 do 7 let 

Základní studium 900 Skupinová výuka žáků starších 7 let 

Rozšířené studium 1600 Žák je připravován ke studiu na 
konzervatoři 

 

4) Literárně-dramatický obor (LDO): 
Jako nově znovuotevřený obor na ZUŠ Broumov je LDO pro školní rok 2012/2013 cenově zvýhodněn. 

Druh výuky: Výše školného: Poznámka: 

Přípravné studium 500 Skupinová výuka žáků ve věku od 5 do 7 let 

Základní studium 700 Skupinová výuka žáků starších 7 let 

Rozšířené studium 1400 Žák je připravován ke studiu na 
konzervatoři 

Studium pro dospělé 3000 Žáci starší 15 let, kteří nejsou žáky 
základních nebo nejsou studenty středních, 
vyšších odborných a vysokých škol anebo 
jsou studenty staršími 26 let. 

 


