
 

 

 

 

1. Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla při 

stanovení a splatnosti úplaty za vzdělávání v ZUŠ. V souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb.,  

o základním uměleckém vzdělávání a novelou vyhlášky č.197/2016 s účinností dnem 1. 9. 

2016. Zákonní zástupci žáků budou prokazatelně s těmito pravidly seznámeni před 

zahájením každého pololetí. 

 

2. Stanovení pravidel pro úplatu 

U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem 

vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby 

průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních 

výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů 

nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného 

na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní 

náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených  

s výukou žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou 

vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu.  
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3. Způsob a termín úhrady úplaty za vzdělávání žáka v ZUŠ 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ bude hrazena pololetně. Stanovené níže uvedené částky jsou 
splatné za 1. pololetí školního roku do konce října, za 2. pololetí školního roku do konce března 
příslušného školního roku. Plátce uhradí úplatu za vzdělávání v ZUŠ bezhotovostním 
bankovním  převodem na určený bankovní účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, 
který obdrží od učitele. 
 
Pokud nebude úhrada za vzdělávání uhrazena ve výše uvedených termínech, nebo ve lhůtě 
stanovené ředitelem školy, může být žákovi dle § 7 odst. 2 písm. d vyhlášky č. 71/2005 Sb.,  
o základním uměleckém vzdělávání ukončeno vzdělávání v ZUŠ. 
 
4. Další ujednání  

a) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) žák byl vyloučen nebo c) zákonný 

zástupce o ukončení požádá v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, 

úplata za vzdělávání se nevrací.  

b) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

 

5. Stanovení výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ 
 
Hudební obor: 

o 1100,- Kč za pololetí hlavní obor (nástroj, sólový zpěv) 

o 800,- Kč za pololetí druhý obor (bez hudebního nástroje) 

o 800,- Kč za pololetí PHv ( přípravná hudební výchova) 

o 500,- Kč za pololetí soubory, pěvecké sbory, komorní hra, orchestr 

o 100,- Kč za pololetí pěvecký sbor jako doplněk hodinové dotace 

 

Výtvarný obor:  

o 800,- Kč za pololetí 

 

Literárně - dramatický obor: 

o 800,- Kč za pololetí 

 



 

 

6. Závěrečná ustanovení  

a) Kontrolou provádění směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele 

školy pro ZUŠ. 

b) Tato směrnice ruší platnost směrnice č. j. 115/2016 ze dne 1. 9. 2016.  

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 2. 2020 

 

Ve Frýdlantu 17. 2. 2020 
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