
Vyjádření MŠMT k úplatě za vzdělávání na ZUŠ 
 

Jak je to se "školným" v době koronavirové? 

 

 

Vážení rodiče a žáci, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

vydalo níže uvedené stanovisko k dotazům, jak 

se v současné době postavit k uhrazené úplatě za 

vzdělávání ("školném") na druhé pololetí                                                                              

v základním uměleckém vzdělávání. 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru 

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ 

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku 

Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu 

poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle 

ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné 

v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy 

Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání 

na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále 

žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje 

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola 

s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ 

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem 

školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. 

Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za 

podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. 

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že 

ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního 

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

mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na 

vysvědčení. 

 

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

