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R O Z H O D N U T Í    Ř E D I T E L K Y    Š K O L Y 

o výši školného pro školní rok 2021/2022 
 

Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ Česká Třebová oznamujeme  
výši ročního školného pro jednotlivé obory studia, které nabývá platnosti  
1. září 2021 a platí pro jeden školní rok. 
    

PHV  2 400,- Kč 
HO - individuální výuka      3 800,- Kč 
HO - skupinová výuka  2 800,- Kč 
Přípravný VO, TO, LDO  2 400,- Kč 
TO, VO, LDO  2 600,- Kč 
Keramika   2 800,- Kč 
HO - sborový zpěv přípravný  800,- Kč 
HO - sborový zpěv  1 000,- Kč 
 

V případě, že žák navštěvuje jakýkoliv obor ZUŠ, poskytuje se výuka ve sborové 
přípravce, pěveckém sboru a literárně - dramatickém oboru zdarma. 

   

Termín splatnosti: školné je splatné ve dvou pololetních splátkách 

1. pololetí  -  do 30. září 2021             2. pololetí  -  do 28. února 2022 
 

Podklady k platbě obdrží rodiče emailem nebo od třídního učitele.  
Vzhledem k elektronickému zpracování přenosu dat školného z banky na ZUŠ, 
je nutné dbát na přesné vyplnění variabilního symbolu (žák má každé pololetí 
jiný VS)!! Platba školného bude probíhat i nadále v MONETA Money Bank  
u pokladny nebo převodem (internet, mobil, QR kód …) z vlastního účtu na účet 
ZUŠ (není možno platit v hotovosti v budově školy nebo poštovní poukázkou). 
V případě chybného vyplnění VS se vystavujete nebezpečí, že bude platba  
poukázána na žáka s tímto variabilním symbolem.  
Další informace získáte na tel.č.: 465 531 056. 
 

POZOR !!   Kdo nebude mít do výše uvedených termínů zaplaceno příslušné 
školné, nebude mu poskytnuta dále výuka a může mu být v souladu 
s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium. 
 

V České Třebové 1.6.2021  
 

Jarmila Holcová 
Ředitelka školy 
 


