
Ředitel Základní umělecké školy B. Smetany v Novém Městě nad Metují 
 na základě § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky  
č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 

 
 stanovuje 

 

Úplatu za vzdělávání 
ve školním roce 2019/2020 

 
Vzhledem k normativům (tj. státním dotacím na žáka ZUŠ, které vypsal odbor školství 
Královéhradeckého kraje na rok 2018) a ostatním příjmům stanovuji měsíční příspěvky na 
vzdělávání takto: 
 
 PŘÍPR. ODDĚLENÍ: ROČNÍKY: DOSPĚLÍ: 
 
HUDEBNÍ OBOR: 180,- Kč 260,- Kč 800,- Kč  
Skupinová výuka (komorní, orchestrální hra) 150,- Kč 
PĚVECKÉ SBORY: 050,- Kč 050,- Kč 
(hlavní předmět) 
PĚVECKÉ SBORY:  
(povinně volitelný předmět pro žáky hudebního oboru) zdarma 
 
TANEČNÍ OBOR: 150,- Kč 200,- Kč 500,- Kč  
 
VÝTVARNÝ OBOR: 230,- Kč 230,- Kč 660,- Kč 
předškolní děti  120,- Kč  
jedná se o poloviční lekci (65minut) pro žáky předškolního věku 
 
LIT. DRAM. OBOR: 70,- Kč 130,- Kč 400,- Kč 
 
 
Úplata za vzdělávání se platí pololetně, první splátka za období září až leden, druhá splátka za 
období únor až červen.  
 
Do výše úplaty za vzdělávání je zahrnuto půjčování nástrojů, notového materiálu, případně dalších 
pomůcek. 
 
Výběr úplaty za vzdělávání řeší směrnice č. 14 /2019.  
 
Osvobození od platby úplaty za vzdělávání je možné pouze v těchto případech: 
 
1) Pokud žák nedocházel do výuky nejméně 4 týdny souvisle, a to: 
- z důvodu nemoci žáka 
- z důvodu pobytu žáka v ozdravovně, nebo v případě krátkodobého pobytu mimo bydliště (do 6 měsíců) 
- z jiných vážných důvodů. 
 
2) Z důvodu nemoci učitele, pokud jeho absence trvá déle jak 4 týdny. 
 
V případě absence v délce 4 týdnů souvisle je možné žáka osvobodit z platby za 1 měsíc. Delší absence se dělí 
4 a zaokrouhlují se na počet měsíců dolů. Příklad: žák měl 11 souvislých absencí, je osvobozen od platby 2 
měsíců, žák měl 13 souvislých absencí, bude osvobozen od platby 3 měsíce.    
V případě, že nedoložíte potvrzení od lékaře, není na osvobození od úplaty za vzdělávání nárok. Nelze použít 
čestné prohlášení. 



 
Snížení úplaty za vzdělávání je možné ze sociálních důvodů, a to ve výši 50% stanovených úplat na 
příslušné pololetí.  
 
Rozhodující pro přiznání 50% snížení úplaty za vzdělávání v ZUŠ bude doklad: Potvrzení o poskytnutí 
dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Jestliže v období, na které je žáku ze 
sociálních důvodů na základě dokladu o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí-  
snížena úplata za vzdělávání, nastanou nějaké skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na osvobození, je 
rodič (zákonný zástupce) povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně nahlásit řediteli základní umělecké 
školy. 
 
Žádosti o snížení úplaty za vzdělávání nebo o osvobození od úplaty za vzdělávání (s výjimkou osvobození 
z důvodu absence učitele) se podávají na formuláři, který je možné obdržet v ředitelně školy (budova 1218 
Merkur) v pracovní dny od 10 do 15 hodin. 
 
Žádosti o snížení úplaty za vzdělávání se podávají do 30. září 2019 pro školní rok 2019/2020. 
 
 
 
 
V Novém Městě nad Metují 1. srpna 2019                                
 
 
 
 
 
                                                                                                  Tomáš Hvězda                                                                        
                            ředitel ZUŠ    
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