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Základní umělecká škola Svitavy 
T. G. Masaryka 2095/25A, 568 02 Svitavy 

IČO: 67 439 900 
 
 
 

Vnitřní směrnice organizace 

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

 Tato vnitřní směrnice je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon a 

vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění. 

 

II. Stanovení výše úplaty v Kč 

HUDEBNÍ OBOR 

způsob studia pololetí měsíc 

přípravné ročníky 900,- 180,- 

I. + II. stupeň 

individuální výuka  1 500,- 300,- 

další studijní zaměření 900,- 180,- 

skupinová výuka (2 – 4 žáci na hodinu) 1 200,- 240,- 

sborový zpěv  900,- 180,- 

studium s rozšířeným počtem hodin 2 000,- 400,- 

pouze II. stupeň 

kolektivní výuka 600,- 120,- 

 

TANEČNÍ OBOR 

způsob studia pololetí měsíc 

přípravné ročníky 900,- 180,- 

I. + II. stupeň 

kolektivní výuka  1 100,- 220,- 
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VÝTVARNÝ OBOR 

způsob studia pololetí měsíc 

přípravné ročníky 900,- 180,- 

I. + II. stupeň 

kolektivní výuka  1 100,- 220,- 

 

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ - VŠECHNY OBORY 

pro žáky, kteří se současně účastní v denní formě vzdělávání ve střední škole, 
konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole 

je výše úplaty stanovená ve stejné výši, jako u nedospělých žáků 

způsob studia pololetí měsíc 

individuální výuka pro žáky výše 
neuvedené 

10 000,- 2 000,- 

kolektivní výuka pro žáky výše neuvedené 5 000,- 1 000,- 

 

    

III. Termín úhrady 

Termíny úhrady za vzdělávání se provádí pololetně: 

 za 1. pololetí do 15. září,  

 za 2. pololetí do 15. února.  

Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. Rozhodným datem je datum podání 

platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplaceno školné, bude v 

souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium. Ze závažných důvodů lze domluvit 

změnu termínu platby nebo sjednat splátkový kalendář. Rozhodnutí o změně je plně 

v kompetenci ředitelky školy. 

 

IV. Změny ve výši úplaty 

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat: 

 

 na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka v případě žáků a 

studentů se sociálním znevýhodněním, 
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 na základě lékařského potvrzení, které doloží se žádostí o slevu zákonný zástupce 

nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle 

čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena. 

 

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, 

úplata za vzdělávání se nevrací. Pokud ukončí žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního 

zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Rozhodnutí o 

výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitelky školy. 

 

 

V. Pronájem hudebních nástrojů 

 Škola je oprávněná na základě platné Zřizovací listiny pronajímat svým žákům 

hudební nástroje. O pronájmu je sepsána smlouva. 

Ceny za pronájem:    pololetí 

 Smyčcové nástroje   240,- Kč 

 Kytara, keyboard, akordeon  300,- Kč 

 Dechové nástroje   360,- Kč 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

Všechny náležitosti platby úplaty za vzdělávání je možno domluvit osobně v kanceláři 

školy nebo na tel. č.: 736 481 876, případně na e-mailové adrese zus@zus.svitavy.cz. Tento 

vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 8. 2021. 

  

Ve Svitavách 9. 7. 2021 

 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy 


