
1 kalkulační jednice cena v Kč

kopírování - černobílé
formát A4 1 ks 1,50
oboustranný A4 1 ks 3,00
formát A3 1 ks 3,00
oboustranný A3 1 ks 6,00
kopírování - barevné
formát A4 1 ks 3,00
oboustranný A4 1 ks 6,00
formát A3 1 ks 6,00
oboustranný A3 1 ks 12,00
kroužková vazba
hřbet 6 mm 1 ks 23,00
hřbet 8 mm 1 ks 24,00
hřbet 10mm 1 ks 26,00
hřbet 12 mm 1 ks 29,00
hřbet 14 mm 1 ks 32,00
hřbet 16 mm 1 ks 34,00
hřbet 19 mm 1 ks 37,00
hřbet 22 mm 1 ks 42,00
hřbet 25 mm 1 ks 44,00
hřbet 28 mm 1 ks 47,00
hřbet 32 mm 1 ks 52,00
hřbet 38 mm 1 ks 54,00
hřbet 45mm 1 ks 57,00
hřbet 51 mm 1 ks 62,00
Laminování
formát A4 1 ks 23,00
Pronájem nebytových prostor

1 hodina 200,00
1 hodina zaměstnanec KJJ 100,00
1 hodina  žák/student KJJ 100,00

1 hodina 500,00
1 den* 2 500,00
1 hodina 800,00
Studenti /učitel KJJ se zvukařem 1 hod 400,00
práce zvukaře 1 frekvence (3 hodiny = 1 frekvence) 1 500,00
1 hodina (počet PC do 10 kusů) 500,00
za každý PC nad 10 ks navýšení 50,00
* více než 5 hodin

Ubytování na domově mládeže pro školní rok 2015/2016
cena za ubytování v souladu s platným zněním vyhlášky 108/2005 Sb., §5, odst. 2. - pokoj I. kategorie(nejvýše 3 lůžka)

úplata za ubytování lůžko/měsíc/osoba 1 600,00

Školné VOŠ pro školní rok 2015/2016
výše školného v souladu s platným zněním vyhlášky 10/2005 Sb., §14, odst. 1. - vzdělávací program ve skupině oborů vzdělávání 82 (Umění a užité umění)

při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací (§15, odst.3)

úplata za školné školní rok 2014/2015 5 000,00

Ostatní poplatky
vystavení duplikátu diplomu a vysvědčení ks 100,00

Ubytovací služby 
apartmán 108 A měsíc 10 000,00

Jiné služby spojené s vlastní činností
noc na domově mládeže o víkendu lůžko/den/osoba (stávající ubytovaný/á) 80,00

1 měsíc vlastní 90,00
1 měsíc školní 130,00

použití pračky (vlastní prášek) v domově mládeže 1 prací cyklus 15,00
použití vlastního elektrospotřebiče za 1 kus 1 měsíc 5,00

* jedná se o spotřebiče podléhající elektrorevizi v evidenci těchto 

spotřebičů u vedoucího Domova mládeže, elektrorevizi hradí ubytovaný

velký sál

nahrávací studio

 CENÍK SLUŽEB V RÁMCI DOPLŇKOVÉ  A VLASTNÍ ČINNOSTI 
platnost od 1. září 2017

kopírovací služby

učebna 

učebna ICT

příplatek za lednici na pokoji v domově mládeže



Prodej publikací
1 ks doporučená cena 399,00
1 ks pro žáka/studenta školy 280,00
1 ks pro pedagoga školy 330,00

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
individuální výuka v českém jazyce 1 hodina 500,00
individuální výuka v anglickém jazyce 1 hodina 700,00
skupinová výuka v českém jazyce cena kurzu dle počtu zájemců
skupinová výuka v anglickém jazyce cena kurzu dle počtu zájemců

Pořizovací cena 
do 3 000Kč 1 ks 40,00
do 10 000 Kč 1 ks 65,00
do 25 000 Kč 1 ks 125,00
do 50 000 Kč 1 ks 190,00
do 75 000 Kč 1 ks 250,00
do 125 000 Kč 1 ks 320,00
do 175 000 Kč 1 ks 375,00
do 200 000 Kč 1 ks 500,00
nad 200 000 Kč 1 ks 750,00
hudební nástroje pro žáka/studenta na školní akci symbolická cena na 1 den a jeden nástroj* 10,00
Vratná záloha na skříňku studentům 200,00
Ztráta klíče ve výši výdajů spojených s vyhotovením nového 

klíče (např. zámek + klíče) + pokuta 250,-- Kč
* v případě poškození hudebního nástroje zaplatí žák/student škodu v plné

výši Kč pořizovací ceny hudebního nástroje

150,00

POZNÁMKY:

Sazba 200,-- Kč/ hodina

Sazba 100,-- Kč/ hodina

BEZ ZPOPLATNĚNÍ

Zpracovala: 
Ivana Štěpánová

Schválil : 
Eduard Klezla
ředitel školy

Jsou-li prostory pronajaty osobě, která je zaměstnancem, žákem, studentem školy za účelem mimoškolních akcí.

Jsou-li prostory využívány výhradně  za účelem přípravy na školní akci (např. absolvenstský koncert, příprava praktické části maturitní zkoušky…), přípravy na vyučování atd., není toto využití 
zpoplatněno. V tomto případě je ale VŽDY nutné vyplnit žádost na pronájem prostor na školní akci či přípravu na vyučování na formuláři, na základě které bude zajištěna rezervace termínu v 
rezervačním systému.

V případě pronájmů a zápůjček pro individuální klienty, ale i pro organizace a jejich pracovníky z oblasti kultury, školství a tělovýchovy, je možnost stanovení ceny smluvní.

Milan Svoboda: Praktická jazzová harmonie

Pronájem DDHM (i hudebních nástrojů/den) - komerční účely, mimoškolní akce žáků, studentů, zaměstnanců KJJ, soukromé akce

Ztráta a poškození identifikační karty 

Jsou-li prostory pronajaty třetí osobě (osobě, která není zaměstnancem, žákem, studentem školy).


