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

IČO: 67 439 900 

 

Vnitřní směrnice školy 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

 
 

Základní ustanovení 

 

Doplňková činnost je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, §27 odst. 2 písm. g). Doplňková činnost (dále kurzy) není řízena dle 

Školního vzdělávacího programu ZUŠ Svitavy.  

 

Podmínky konání kurzů 

 

Kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří projevují zájem o konzultace umělecké interpretace v 

různých oborech, připravují se ke studiu na vyšší typ uměleckých škol a nejsou žáky školy. 

Kurzů se mohou účastnit také rodiče žáků školy.  

O otevření kurzu rozhoduje ředitelka školy na základě počtu přihlášených a momentálních 

organizačních možností školy. Jednotlivé kurzy probíhají zpravidla od října do května.  

 

Cena kurzu 

 

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu. 

Účastník souhlasí s úhradou účastnického poplatku převodem nejpozději do zahájení kurzu 

na účet školy 19-7535300247 / 0100, s uvedením variabilního symbolu, který škola doplní na 

přihlášku. Cena kurzu je v průběhu jeho konání neměnná. O navrácení poplatku nebo části 

poplatku může rozhodnout ředitelka školy s přihlédnutím k důvodům přerušení nebo 

ukončení účasti v kurzu. 

 

Poučení, ochrana osobních údajů 

 

Svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce na přihlášce zájemce stvrzuje, že byl 

seznámen s aktuálním zněním směrnice o provádění doplňkové činnosti školy i se všemi 

dalšími podmínkami účasti a bezpečnostními zásadami, které je nutné při navštěvovaných 

činnostech dodržovat. 

V souladu s čl. 6 a 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 (GDPR) je na přihlášce ke kurzu uveden souhlas nebo nesouhlas zájemce s použitím 
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video a foto dokumentace, v rámci propagace doplňkové činnosti a reklamy školy a to i po 

ukončení kurzu. 

 

Vedoucí kurzů 

 

Vedoucí, kteří vedou jednotlivé kurzy, jsou vystudovanými odborníky v dané oblasti. Vedoucí 

kurzů budou mít na každý kurz zpracovaný plán činnosti, který bude k dispozici účastníkům 

kurzu. 

Závěrečná ustanovení 

Ředitelka si vyhrazuje právo změny vedoucího kurzu, data a místa konání, či zrušení kurzu z 

organizačních důvodů. O otevření konkrétního kurzu a přijetí do kurzu budou zájemci 

informováni mailem nebo telefonicky po obdržení přihlášky a rozhodnutí ředitelky školy. O 

podrobnostech se mohou zájemci informovat v ředitelně nebo na webových stránkách školy. 

 

Ve Svitavách 1. 9. 2021 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy 
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Nabídka kurzů ZUŠ Svitavy v rámci doplňkové činnosti 

 

Kurzy v oblasti hudební výchovy 

 

S hudbou do 100 let 
S uměním do 100 let 
 
Hudební tvoření lekce 45 minut týdně 

 
Cena kurzu sólo pro jednoho hráče: 300 -, Kč za 1 lekci  
Počet lekcí lze dohodnout předem (od 1 lekce). 
Lze volit konzultační formu (nepravidelně, dle potřeby). 

 

Hrátky s hudbou lekce 60 minut týdně 

 
Pro předškolní děti 4 a 5leté. 
Počet účastníků ve skupině min. 10 a max. 15 účastníků. 
Cena kurzu pro jednoho účastníka činí 2 000,- Kč.  
Počet lekcí max. 28 – podle provozu školy. 

 

Hudební nauka pro rodiče víkendový seminář 180 minut 

 
Počet účastníků ve skupině min. 10 a max. 20 účastníků.  
Cena semináře pro jednoho účastníka činí 600,- Kč.  

 

Příprava na zkoušky lekce 60 minut týdně 
 

Cena kurzu: 300 -, Kč za 1 lekci  
Určeno zájemcům, kteří nejsou žáky školy 
Konzultace dle domluvy 
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Kurzy v oblasti výtvarné výchovy 
 

Výtvarné tvoření  lekce 90 minut týdně 

 
Počet účastníků ve skupině min. 5 a max. 10 účastníků.  
Cena kurzu pro jednoho účastníka činí 3 000,- Kč.  
Počet lekcí max. 28 – podle provozu školy.  

 

Příprava na zkoušky lekce 90 minut týdně 

 
Cena kurzu: 350 -, Kč za 1 lekci  
Určeno zájemcům, kteří nejsou žáky školy  
Konzultace dle domluvy 

 

 
 
 
 

Kurzy v oblasti taneční výchovy 
 
Taneční tvoření  lekce 90 minut týdně 

 
Počet účastníků ve skupině min. 5 a max. 10 účastníků.  
Cena kurzu pro jednoho účastníka činí 3 000,- Kč.  
Počet lekcí max. 28 – podle provozu školy.  

 

Hrátky s tancem lekce 60 minut týdně 

 
Pro předškolní děti 4 a 5leté. 
Počet účastníků ve skupině min. 10 a max. 15 účastníků. 
Cena kurzu pro jednoho účastníka činí 2 000,- Kč.  
Počet lekcí max. 28 – podle provozu školy. 

 

Příprava na zkoušky lekce 90 minut týdně 

 
Cena kurzu: 350 -, Kč za 1 lekci  
Určeno zájemcům, kteří nejsou žáky školy  
Konzultace dle domluvy 
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Ekonomická část - příloha 
 
 
Účtování nákladů a zásady účtování 

 
Účtování se vede odděleně na analytickém účtu, 

- v průběhu roku, v průběhu akce, se účtují náklady spojené přímo s organizací akce, 

jako jsou: vyplácení honorářů, nákup služeb, spotřeba materiálů 

- Na konci čtvrtletí se přeúčtují jednotlivé položky souvisejících nákladů DČ do HČ 

takto: 

- Průměrná spotřeba za hodinu se vynásobí skutečným počtem hodin z pronájmů, 

kurzů, atd. ...  v jednotlivých položkách:  teplo, el. energie, voda, stočné  

- dále pak 1% v položkách: telefony, spotřeba materiálu, čistící, úklidové prostředky  

 

Jedná se o položky, u nichž nelze přesně stanovit poměrnou část nákladů 

souvisejících s doplňkovou činností. Výše těchto nákladů byla odhadnuta na základě 

četnosti konajících se kurzů, dílen, festivalů, pronájmů a předchozích zkušeností.  

 
Zásady provozování doplňkové činnosti 

a) Doplňková činnost nesmí být v ročním úhrnu ztrátová. V případě zjištění ztráty k 30. 

9., hospodářského roku musí být doplňková činnost do konce roku vyrovnána. Pokud 

by k vyrovnání nedošlo, škola tuto skutečnost oznámí zřizovateli a navrhne mu řešení. 

b) Výnosy z doplňkové činnosti podléhají dani z příjmů právnických osob. Náklady 

doplňkové činnosti jsou výdaji k zajištění, dosažení a udržení příjmu podle zákona 

č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Prostředky z příjmů doplňkové činnosti je možno použít pouze ke krytí nezbytných 

nákladů doplňkové činnosti a dále k dokrytí potřeb hlavní činnosti a jejímu 

zkvalitnění prostřednictvím hospodářského výsledku a fondů. 

d) Zisk z hospodářského výsledku doplňkové činnosti se po zdanění spojí 

s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti. Ze zlepšeného hospodářského výsledku 

je tak uhrazena případná ztráta z hlavní činnosti, zbývající zlepšený hospodářský 

výsledek je rozdělen do fondů organizace. 


