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Směrnice o výši úplaty za vzdělávání 
na Základní umělecké škole v Jablonném nad Orlicí 

 
 

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za 
vzdělávání.  
 
Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši 
úplaty na školní rok 2019/2020 takto: 
 

 hudební obor 
   přípravný ročník  2 - 4 žáci  240,- Kč/měsíc (1200,- Kč/pololetí); 
 přípravný ročník 1 žák   270,- Kč/měsíc (1350,- Kč/pololetí); 
 základní studium I. a II. st. 1 žák 340,- Kč/měsíc (1700,- Kč/pololetí); 
 základní studium I. a II. st. 2 - 4 žáci 300,- Kč/měsíc (1500,- Kč/pololetí); 
 SPD - studenti VŠ    1400,- Kč/měsíc (7000,- Kč/pololetí); 
 komorní hra, hra v orchestru nebo 
 hudební nauka (bez nástrojové výuky) 100,- Kč/měsíc (500,- Kč/pololetí); 
 

 výtvarný obor 
 přípravný ročník     200,- Kč/měsíc (1000,- Kč/pololetí); 
         základní studium I. a II. st.  240,- Kč/měsíc (1200,- Kč/pololetí); 
 

 taneční obor 
 přípravný ročník    200,- Kč/měsíc (1000,- Kč/pololetí); 
         základní studium 1. – 2. roč./I. st. 220,- Kč/měsíc (1100,- Kč/pololetí); 
    3. roč./I. – II. st. 240,- Kč/měsíc (1200,- Kč/pololetí). 
  
Forma platby 

Platba se platí výhradně bezhotovostně na účet školy. Příslušnou částku je nutné 
poukázat na číslo účtu ZUŠ: 215074728/0600 dle podkladů z kanceláře školy, 
které obdrží žák od třídního učitele. Ve výjimečných případech (např. sociální 
slevy, apod.) lze uhradit v hotovosti v kanceláři školy. 

 
Termín úplaty 

 
Úplata je splatná ve dvou pololetních splátkách: 

15. září 2019 
15. února 2020 

 

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.  

V odůvodněných případech je možné dohodnout na základě písemné žádosti 
řediteli školy odložení nebo rozložení platby školného (čtvrtletně/měsíčně).  

 
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, 
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školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele 
(zdravotní, stěhování atd.), lze poměrnou část školného vrátit. 

Pokud je učitel nemocen, žák navštěvuje hudební nauku a komorní a orchestrální hru, 
úplata za vzdělávání se nevrací. 

Poměrnou část úplaty lze vrátit na základě písemné žádosti rodičů, podané během 
probíhajícího školního roku za těchto podmínek: 
   

a) jestliže žák při řádně omluvené souvislé nepřítomnosti ve všech 
předmětech chybí déle než 4 týdny (pouze ze zdravotních důvodů 
potvrzené lékařem); do těchto hodin se nezapočítávají hodiny, které 
připadají na školní prázdniny a státem uznané svátky; 

b) jestliže žák ukončí studium ze zdravotních důvodů (nutné potvrzení 
lékařem); 

c) stěhování žáka do jiného bydliště mimo spádovou oblast. 
 
O možnosti snížení úplaty rozhoduje ředitel školy podle § 123 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb. zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním na základě 
předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to z 
důvodu: 

a) studia dvou a více studijních oborů – 10% na studované zaměření a obory; 
b) studia dvou a více sourozenců - 10% na studované zaměření a obory; 
c) sleva pro děti zaměstnanců ZUŠ Jablonné nad Orlicí – 50% z předepsané 

výše úplaty; 
d) slevy nelze kombinovat. 

 
Písemnou žádost pro poskytnutí snížení úplaty za vzdělávání je nutné odevzdat 
nejpozději do 11. září 2019. 

 
Půjčovné hudebních nástrojů:  
   housle, kytara, trubka   80,- Kč/měsíc, 
   klarinet, saxofon, tenor/baryton  120,- Kč/měsíc. 
 
Všechny náležitosti platby školného, včetně případné úpravy splatnosti školného, 
je možné domluvit osobně nebo telefonicky na tel. č.:  465 642 346. 
 
Tato směrnice byla projednána na pedagogické radě dne 22. 5. 2019 a nabývá účinnosti 
dnem 1. července 2019. 

 
  V Jablonném nad Orlicí dne 22. května 2019. 
 
                                                 David Serbousek, dipl. um. 
             ředitel školy 


