
 

 
 

 
 

 

     16. Směrnice pro stanovení výše úplaty a kritéria pro přiznání  

    slevy z úplaty za poskytování vzdělání   A10 

  
Účinnost od 19.2.2018    

Nahrazuje Směrnici ze dne 5.3.2009 

 

 
V souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 1a 2 

vyhlášky 71/2005 Sb. se vzdělávání v základních uměleckých školách uskutečňuje za úplatu. 

 

(1) 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 zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání 

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

poskytnutých ze státního rozpočtu
4)

. 

 

(2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání 

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě 

vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1, 

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních 

výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. 

 

(3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého 

pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 

písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za 

vzdělávání vrátit. 

 

(4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, 

pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce 

příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo 

zletilým žákem jiný termín úhrady. 
 

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

 

Výše úplaty se vypočte dle výše uvedené vyhlášky na každý školní rok a bude zveřejněna v budově 

školy  a na internetových stránkách školy. Výpočet školného je přílohou této směrnice.  



 

 
 

 
 

Kritéria pro přiznání slevy z úplaty za poskytování vzdělání 

 

1. Sleva z úplaty ze sociálních důvodů 

 

Podle odstavce 4 §123 zákona  č.561/2004 Sb. rozhoduje o snížení či prominutí úplaty zejména 

v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním ředitel školy.  

Slevu z úplaty lze poskytnout pouze po podání písemné žádosti zákonných zástupců žáka, popř. 

zletilým žákem řediteli školy  a po přiložení všech požadovaných dokladů a potvrzení o výši příjmů 

rodiny ( vzor žádosti je přílohou této směrnice). Sleva se poskytuje do výše 100% podle sociální 

potřebnosti žadatelů a je navázána na poskytování přídavků na děti a poskytování sociálního 

příspěvku. Pokud je přiznán sociální příspěvek, je úplata za vzdělání prominuta. 

 

 

Nezaopatřené dítě má nárok na 

přídavek: 

Příjem rodiny 

vyjádřený násobkem 

částky životního 

minima 

Výše slevy 

 

ve zvýšené výměře do 1,1 100% 

v základní výměře nad 1,1 do 1,8 50% - 100% 

ve snížené výměře nad 1,8 do 2,7 0 – 50% 

 

 

 2. Vrácení části úplaty ze zdravotních důvodů 

  

Vrátit část úplaty ze zdravotních důvodů lze pouze na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce žáka při nepřítomnosti žáka delší než 4 týdny po sobě jdoucí, a to pouze za celý měsíc. 

Zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák, je povinen doložit lékařským potvrzením zdravotní důvody, 

pro které žák nemohl navštěvovat pravidelnou výuku v ZUŠ. Adekvátní část úplaty bude navrácena, či 

po dohodě se zákonnými zástupci odečtena z úplaty v příštím pololetí. 

 

Sleva z úplaty za poskytování vzdělání není od 5.3.2009 na základě novely zákona č.561/2004 Sb. § 

165 úkonem ve správním řízení 

 

Veškeré osobní a citlivé údaje získané a nutné  ke stanovení slevy z úplaty jsou zpracovávány jen 

školou a nejsou předávány třetím osobám a jsou zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým 

přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

  

 

 

V Lysé nad Labem 19.2.2018     Mgr.Vlasta Blažková 

         ředitelka ZUŠ 

 

 


