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Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 

Směrnice o výši úplaty za vzdělávání 
Č.j.:  zusdka/77/2018 Účinnost od: 03.09.2018 

Spisový znak: 1.3.1 Skartační znak:  A5 

Změny: 

 

Na základě § 123 odst.4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 8 vyhlášky 71/2005 o 

základním uměleckém vzdělávání  rozhodl ředitel školy o snížení nebo prominutí 

úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole, Dobruška, Kostelní 428. 

 

OBSAH : 

 

Směrnice  Název 

 
Vnitřní směrnice o snížení nebo prominutí 

úplaty 

a)  Výše úplaty za vzdělání 

b)  Snížení úplaty 

c) Vrácení úplaty 

d) Neuhrazení úplaty 

e) Schválení výše úplaty zřizovatelem 

         

 

 

a) Výše úplaty za vzdělávání 

 

v ZUŠ Dobruška v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně  dramatickém oboru:  

 

Úplata za vzdělání za měsíc: 

 

Hudební obor:  

- přípravná hudební výchova                          120,- Kč 

- hudební obor                                                250,- Kč 

- sborový zpěv                                               120,- Kč 

- hra na druhý a další hudební nástroj            125,- Kč 

- sborový zpěv ke hře na  nástroj                           0,- Kč 

                     -   skupinová nebo kolektivní interpretace 

ke hře na nástroj                                                   0,- Kč 

(dříve komorní nebo souborová hra) 

 

 



 2 

Výtvarný obor:   

-    přípravná výtvarná výchova                         160,- Kč 

                    -    výtvarný obor                                               190,- Kč                   

- v případě, že bude výtvarný obor třetím a dalším oborem pro jedno 

dítě nebo bude do ZUŠ docházet více dětí z jedné rodiny  a výtvarný 

obor bude pro ně třetím a dalším oborem v jedné rodině  

                                  výše úplaty -                   95,- Kč               

      

Taneční obor 
-    přípravná taneční výchova                            120,- Kč 

-    taneční obor                                                   140,- Kč 

-    v případě, že bude taneční  obor třetím a dalším oborem pro jedno dítě   

     nebo bude do ZUŠ docházet více dětí z jedné rodiny  a taneční  obor  

     bude pro ně třetím a dalším oborem v jedné rodině  

                                        výše úplaty  -                 70,- Kč  

       

Literárně – dramatický obor            

-    přípravný literárně-dramatický obor             120,- Kč 

-    literárně-dramatický obor                              140,- Kč  

-   v případě, že bude  literárně – dramatický obor třetím a dalším oborem  

    pro jedno dítě  nebo bude do ZUŠ docházet více dětí z jedné rodiny  a  

    literárně- dramatický  obor bude pro ně třetím a dalším oborem v jedné  

    rodině  

                                        výše úplaty  -                 70,- Kč  

 

Výše školného Studia pro dospělé je stanovena takto:  

-  v kolektivní výuce      běžné školné 

-  v individuální výuce u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a) §8 

Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání - v plné výši 

průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním 

roce (viz. každoročně aktualizovaná příloha ke směrnici) 

 

b) Snížení úplaty 

 

Snížení úplaty na základě výsledků v celostátní soutěži ZUŠ jednotlivců a 

komorních her. 

Snížení úplaty bude provedeno bez žádosti na základě výsledkových listin 

jednotlivých soutěží v nástroji či oboru, ve kterém žák soutěžil. Snížení úplaty bude 

poskytnuto na celý další školní rok.  

 

Výše snížení úplaty: 

 

1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ           - 25 % úplaty 

1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ   - 50%  úplaty 

1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ   - 75%  úplaty 
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Snížení úplaty při neuskutečnění výuky. 

 

O snížení úplaty musí požádat zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 

ředitele školy písemně.  

Vzhledem k tomu, že úplata je jediným zdrojem úhrady celoročního provozu školy a 

provozní náklady při nepřítomnosti žáka neklesají, snížení úplaty je možné pouze za 

každou čtyřtýdenní souvislou nepřítomnost žáka z důvodu nemoci nebo ozdravného 

pobytu. Do čtyřtýdenní doby se nezapočítávají vedlejší prázdniny, poněvadž 

příspěvek je vypočten podle průměrných ročních provozních nákladů. K žádosti je 

nutné přiložit lékařské potvrzení, jinak nebude snížení poskytnuto. 

 

Poté bude žáku snížena úplata pro další pololetí školního roku. 

 

 

c) Vrácení úplaty 
 

Na základě § 8 odst.3 vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 

rozhodne ředitel školy o vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání.  

Poměrná část úplaty bude vrácena pouze v případě,  kdy žák nebude moci navštěvovat 

výuku ze zdravotních důvodů nebo z důvodu změny bydliště.  

Ukončení výuky ze zdravotních důvodů je třeba doložit lékařským potvrzením. 

 

 

d) Neuhrazení úplaty 

 

Žák přestává být žákem školy mimo jiné dle §7, odst.2), písm. d) v případě, že 

zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve 

stanoveném termínu. 

 

Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu v řádném termínu, ani v náhradním termínu 

po upozornění o nezaplacení je vzdělávání ukončeno k poslednímu dni následujícího 

měsíce (tj. k 30.11 nebo k 30.4.). 

O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do 

jednoho týdne od ukončení vzdělávání. 

 

 

e) Schválení výše úplaty zřizovatelem 

 

Výši úplaty od února 2005 schválil zřizovatel – město Dobruška, na základě 

předloženého  návrhu ze dne 16.9.2004 (čj.20538/2004). 

 

 

V Dobrušce dne 7.6.2018 

                                                                                      František Zima 

                                                                                        ředitel školy 
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Přílohy: 

Kalkulace nákladů na hodinu individuální výuky 

 

 

Kalkulace nákladů na hodinu individuální výuky ze spotřeb roku 2017 

 

Spotřeba za rok 2017 v Kč –  vodné, stočné    29.080,- 

     Elektřina  50.454,-  

     Plyn   150.954,- 

     ------------------------------------- 

     Celkem  230.488,- 

 

Dny výuky a práce zaměstnanců ve školním roce 2017/2018 – 194 + 14 dní 

(prázdniny) = 208 dní. 

Průměrný počet práce za den ve škole (8,00 – 18,00 hodin) – 10 hodin 

 

Uvedená spotřeba za cca 2.080 hodin fungování školy: 230.488,-/2.000,- = 110,82 Kč. 

(Škola je však vytápěna i dalších 14 hod denně, spotřeba by tak v průměru vyšla 

nižší). 

 

Průměrná náhrada platu školnice za hodinu její práce + zákonné odvody ve výši 35%  

(101,- + 35,35)         –  136,35 Kč 

(Úklid vždy nemusí zabrat celou hodinu práce). 

 

Průměrná náhrada platu pedagogického pracovníka za hodinu jeho práce + zákonné 

odvody ve výši 35% (180,- Kč + 63,- Kč)     –  243,- Kč 

 

 

Úplata za vzdělání za měsíc pro dospělé:           1.800,- Kč 

(450,- Kč * 4 hodiny měsíčně) 
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


