
Dodatek ke smlouvě o zajištění výuky (žákovský manuál) 

pro Šk.rok  2014/2015 
 

Milí žáci, vážení rodiče, 

věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím pokynům. Jejich dodržování nám všem šetří 

čas a peníze a předcházíme zbytečným nesrovnalostem. Pamatujte, že investice do hudebního 

vzdělání se vyplatí, i když se žák nebude v budoucnu hudbě věnovat. Lidé, kteří mají k hudbě 

vztah, většinou vynikají i v jiných oborech lidského konání, neboť hudebním vyučováním 

posilují  činnost mozku, kreativitu a schopnost práce v týmu.  

 

S přáním mnoha úspěchů a radostných zážitků při studiu v naší škole 

 

Mgr.Markéta Rýdlová  

HŠ Yamaha Mladá Boleslav 

 

 

Jak platit školné 

- školné se platí do 10.10.2014 za 1. pololetí a k 13.2.2015 za 2. pololetí. 

- nemá-li žák zaplacené školné řádně a včas resp. neodevzdal-li potvrzení o zaplacení, 

je učitel oprávněn nepustit jej do výuky  

- úplata za výuku se provádí  převodem na účet, nebo hotově do rukou vyučujícího 

(připravte si prosím přesnou částku!) 

- bezhotovostní platební transakce musí být opatřena variabilním symbolem totožným 

s variabilním symbolem uvedeným v záhlaví smlouvy (uvádějte vždy datum narození 

nebo r.č žáka, nikoliv zákonného zástupce!!) a zprávou pro příjemce ve tvaru jméno 

žáka-obor-vyučující (např. Josef Pískal-Rytmické krůčky -Rýdlová)  

- ověřte si pečlivě, jak se jmenuje obor, který žák studuje, a ten správně uveďte do 

zprávy pro příjemce 

- v případě platby převodem, předejte svému vyučujícímu doklad o zaplacení 

školného nejpozději na poslední lekci před 10.10. resp. před 13.2. 
 

- Číslo účtu  -  č.ú:  43-9521050207/0100 

 

Výše školného (aktuální cenník) 

Robátka  (4-18 měsíců věku dítěte)  3200,-/školní rok  1600,-/pololetí  

První krůčky k hudbě  (18 m – 4 roky)  3200,-/školní rok 1600,-/pololetí 

Rytmické krůčky   (4 – 6let)   3200,-/školní rok 1600,-/pololetí 

   

Pokud žák nastoupí v průběhu šk. roku, doplatí alikvotní část školného za pololetí nebo 

za celý šk. rok.  

 

 

Jednorázový přijímací poplatek 

- činí 150,- a platí se současně se školným 

- platí pouze noví žáci jako administrativní poplatek za zavedení do systému 

- v dalším průběhu studia se tento poplatek již neplatí 

- jako slevu získává druhé (i každé další dítě) chodící do našich kurzů současně (může 

být i v jiném typu kurzu) registrační poplatek (150Kč) zdarma.  

 

 

 

 

 



 

 

Smlouva 

 

- každý žák musí mít řádně vyplněnou smlouvu evidovanou u vyučujícího. Věnujte 

prosím pozornost jejímu čtení a vyplňování, zejména v.s. pro platbu a kontaktům. 

- Žák (zákonný zástupce) vyplňuje dva originály smlouvy, z nichž jeden (podepsaný 

ředitelem) si nechává a druhý odevzdá vyučujícímu 

- ve smlouvě garantujeme 16 odučených lekcí za pololetí  

 

Přezouvání 

 

- žáci se dostavují na hodinu s přezůvkami, které si zamkne do botníku (nenosí je 

s sebou do třídy) 

 

Docházka a omluvenky 

 

- z principu výuky v hudební škole Yamaha vyplývá, že se rodiče (nebo jiní příbuzní) 

s dítětem aktivně účastní vyučování. 

- pokud se žák z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit výuky, musí být dopředu 

omluven  

 

 


