Příloha ke Školnímu řádu
Úplata za základní umělecké vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání.
Úplata za základní umělecké vzdělávání se hradí pololetně složenkou v KB, je splatná do 28.
záři na I. pololetí a do 28. února na II. pololetí daného školního roku. Úplata za vzdělávání se
platí bezhotovostním způsobem převodem z účtu na účet.
Přípravné výchovy:
Literárně-dramatická výchova
Přípravná hudební výchova
Přípravná taneční výchova
Přípravná taneční výchova - snížené
Přípravná výtvarná výchova

700,-- Kč
720,-- Kč
800,-- Kč
700,-- Kč
825,-- Kč

Kolektivní výuky:
Literárně-dramatický obor
Taneční obor – základní studium I. a II. stupně + mažoretky
Taneční obor – základní studium I. a II. stupně
Výtvarný obor – základní studium I. a II. stupně
Sborový zpěv

850,-- Kč
1000,-- Kč
900,-- Kč
975,-- Kč
600,-- Kč

Individuální výuka:
Hudební obor 1 žák v hodině
2 žáci v hodině

1650,-- Kč
825,-- Kč

Nástrojové přípravky:
1 žák v hodině
1650,-- Kč
2 žáci v hodině
825,-- Kč
Dospělý žák:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání na středních školách úplata
ve výši individuální výuky (HO) nebo ve výši kolektivní výuky (LDO, TO, VO)
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných
neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce
Hudební obor
3300,-- Kč
Literárně-dramatický obor
1700,-- Kč
Taneční obor
2000,-- Kč
Výtvarný obor
1950,-- Kč
V ZUŠ se vzdělávají i žáci-cizinci. V praxi však zvláštním způsobem neovlivňují povinnosti
ředitele ZUŠ při stanovení výše úplaty za základní umělecké vzdělávání. Důvod spočívá ve
skutečnosti, že žáky-cizince lze téměř ve všech případech zařadit do jedné ze dvou kategorií
žáků:
a) cizinci ze zemí EU;
b) cizinci z tzv. „třetích zemí“, kteří však mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než
90 dnů, popřípadě jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o
udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany (§ 20 odst. 2
písm. d) školského zákona).
Všichni tito žáci-cizinci mají nárok na přístup k základnímu uměleckému vzdělávání za stejných
podmínek jako občané EU (tedy i občané ČR).

Snížení (sleva) výše nebo promítnutí úplaty za vzdělávání žáka
1)

Sourozenecká v základním studiu a ve studiu dospělých podle § 8 odst. 2 písm. a)
Vyhlášky č. 71/2005
25%

2)

Nástrojová
a) 2 žáci v hodině
b) při dvou hlavních nástrojích na druhý nástroj

3)

50%
50%

Víceoborová sleva
a) Pokud žák navštěvuje hudební obor a k tomu dva kolektivní obory, např. výtvarný a
taneční obor, má na druhý kolektivní obor slevu
50%
b) Pokud chodí do ZUŠ sourozenci a navštěvují současně hudební a kolektivní obor, mají
další kolektivní obor
zdarma
c) Pokud chodí do ZUŠ sourozenci a navštěvují současně dva kolektivní
obory (mimo hudební), mají na další kolektivní obor slevu
50%
Prospěchová
a) při umístění na 1. - 3. místě v krajském kole individuální soutěže
b) při umístění na 1. - 3. místě v ústředním kole individuální soutěže

10%
20%

5)

Zaměstnanecká

50%

6)

Sociální - osvobození, snížení úplaty
Vyhláška č. 71/2005 Sb. neobsahuje ustanovení věnovaná osvobození od úplaty nebo
snížení úplaty za základní umělecké vzdělávání. Ředitel ZUŠ používá ustanovení § 123.
odst. 4 školského zákona, které mu umožňuje (s využitím rovného a nediskriminujícího
postupu) žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním od úplaty osvobodit nebo mu
úplatu snížit.

4)

O osvobození nebo snížení úplaty rozhoduje ředitel ZUŠ ve správním řízení.
Konkrétní kritéria snížení nebo prominutí úplaty:
- výši úplaty lze upravit jen tehdy, nenavštěvuje-li žák ze zdravotních nebo jiných
závažných důvodů výuku souvisle nejméně celý kalendářní měsíc,
- úplatu je možné prominout částečně nebo úplně v případě složité sociální situace
rodiny.
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka doložené dokladem jeho současné
sociální situace může být ředitelem ZUŠ přiznána sleva na dané pololetí případně celý školní
rok. Výše slevy je odvozena od aktuální sociální situace žadatele.
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka doložené potvrzením od lékaře lze
žákovi vrátit poměrnou část úplaty, chyběl-li ve výuce z důvodu nemoci, pobytu v lázních nebo
ozdravovně souvisle nejméně celý kalendářní měsíc.
Na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka lze uzavřít dohodu o jiném
termínu úplaty za vzdělávání případně splátkový kalendář.
Ukončí-li žák vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého
pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělání podle § 7 odst. 2
písm. c) z důvodu zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou částku úplaty za
vzdělání vrátit.

