S M Ě R N I C E č. 5
o výši úplaty na Základní umělecké škole Přeštice, okres Plzeň jih
V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji výši
úplaty za vzdělávání na
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE PŘEŠTICE, OKRES PLZEŇ - JIH
a) Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy
poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy Přeštice, okres Plzeň jih
b) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši
úplaty na školní rok 2021/2022 takto:
Měsíční výše školného
HUDEBNÍ OBOR : – individuální výuka 1 žák 45 min. týdně ………. 110,- Kč
1 žák 70 min. týdně ………. 110,- Kč
2 žáci 45 min. týdně ……… 85,- Kč
- výuka PHV (1 nástroj)…………………………………. 85,- Kč
- výuka PHV (2 nástroje)……………………………….. 110,- Kč
Výuka pro dospělé – individuální výuka 1 žák 45 min. týdně ………. 400,- Kč
VÝTVARNÝ OBOR : - skupinová výuka (keramika nebo malba + kresba) 85,- Kč
- skupinová výuka ( keramika + malba + kresba )..… 120,- Kč
- skupinová výuka PVV ……………………………….. 85,- Kč
TANEČNÍ OBOR : – skupinová výuka ………………………………….
- přípravná výuka ………………………………….
Pěvecký sbor – MINIHLÁSEK žáci neplatící v hudebním oboru ……
HLÁSEK žáci neplatící v hudebním oboru ………….
Pronájem hudebního nástroje ………………………………………….

85,- Kč
85,- Kč
60 ,- Kč
80, -Kč
70,- Kč

Žáci navštěvující více nástrojů nebo oborů :
a)
při kombinaci dvou nástrojů v rámci hudebního oboru:
hlavní předmět …………………………………………………… 100 %
částky
druhý nástroj ……………………………………………………... 85,- Kč
b)
při kombinaci dvou různých oborů ( např. hudební a výtvarný )
oba obory ………………………………………………………… 100 %
částky
druhý nástroj ……………………………………………………… 50 %
částky
Sourozenecké výhody v placení školného :
hlavní předmět ……………………………………………….. oba 100 % částky
druhý nástroj ……………………………………………….
50 % částky
Pouze jeden pracující rodič – 3 platby a více
hlavní nástroj ………………………………………………………100% částky
druhý nástroj……………………………………………………….. 50% částky
třetí nástroj………………………………………………………….300,- Kč za pololetí

jiný obor…………………………………………………………..o 100,- Kč méně
4 platby a více v jedné rodině
hlavní nástroj……………………………………………………….100% částky
druhý nástroj……………………………………………………….. 50% částky
třetí nástroj.........................................................................
300,- Kč za pololetí
jiný obor…………………………………………………………..o 100,- Kč méně
Hra na druhý nástroj - dechový dřevěný, žesťový ……..……………50% částky
Jedná se o studenta vysoké školy – forma denního studia,
který není výdělečně činný ………………………………………….jako ostatní žáci
Jedná se o zaměstnance ZUŠ Přeštice nebo jeho nejbližšího příbuzného
( manžel, manželka, děti )……………………………………………… 50% částky
c) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální
příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské
péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1.9. a 1.2.
daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku
oznámí do 8 dnů od nastalé změny.
d) Osvobozen od úplaty bude zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud
prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc ( minimálně 1 měsíc) nebo vážné
zdravotní problémy.
e) Na základě mimořádných talentových schopností, reprezentace školy a doporučení UR
může ředitel školy ve vyjímečných případech žáka zcela osvobodit od placení školného
(týká se členů Dechového orchestru ZUŠ, pěveckého sboru a ansámblového pěveckého
sboru).
f) O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě předložení písemné žádosti zletilého
žáka nebo zákonného zástupce žáka z těchto důvodů:
-

nízký příjem v rodině žáka
okolnosti související s možnostmi uvedenými v odstavci c) a d)

g) Úplata za pololetí je splatná do 15. dne druhého měsíce, pokud ředitel základní
umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný
termín úhrady.
h) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2021 a platí POUZE PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/2022.
V Přešticích 1. 9. 2021
Bc. Miroslav VACEK
ředitel ZUŠ

