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I. 

Směrnice ředitele Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova なな  

o stanovení výše úplaty od 1. 9. 2012 

je vydáﾐa v souladu s § 123 odst. 2 a ﾐásl. zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, 
středﾐíﾏ, vyššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ vzděláváﾐí ふškolský zákoﾐぶ, v platﾐéﾏ zﾐěﾐí, a § Β 
vyhlášky Miﾐisterstva školství, ﾏládeže a tělovýIhovy č. 71/2005 SH. o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ 
vzděláváﾐí. 

II. 

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok にどなど/なな 

 

Obor Studium 
Výše úplaty 
za školﾐí rok 

Výše úplaty  
za pololetí 

HudeHﾐí oHor 

Přípravﾐé studiuﾏ 1.350,- Kč 675,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ I. stupﾐě 2.750,- Kč 1375,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ II. stupﾐě 2.750,- Kč 1375,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ – výuka ve skupiﾐáIh 1.800,- Kč 900,- Kč 

PěveIký sHor 1.000,- Kč 500,- Kč 

Studium s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ vyučovaIíIh hodiﾐ 4.100,- Kč 2.050,- Kč 

Taﾐečﾐí oHor 

Přípravﾐé studiuﾏ 1.500,- Kč 750,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ I. stupﾐě 1.850,- Kč 925,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ II. stupﾐě 1.850,- Kč 925,- Kč 

Studium s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ vyučovaIíIh hodiﾐ -- -- 

Výtvarﾐý oHor 

Přípravﾐé studiuﾏ 2.000,- Kč 1.000,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ I. stupﾐě 2.300,- Kč 1.150,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ II. stupﾐě 2.300,- Kč 1.150,- Kč 

Studium s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ vyučovaIíIh hodiﾐ -- -- 

Literárﾐě-

draﾏatiIký 
obor 

Přípravﾐé studiuﾏ 1.500,- Kč 750,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ I. stupﾐě 1.850,- Kč 925,- Kč 

Základﾐí studiuﾏ II. stupﾐě 1.850,- Kč 925,- Kč 

Studium s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ vyučovaIíIh hodiﾐ -- -- 

ŽáIi uvedeﾐí v § ヲ odst. ヲ písﾏ. H) vyhl. č. Αヱ/ヲヰヰ5 SH. -- -- 

III. 

Způsob platby úplaty za vzdělávání 

Úplatu za vzděláváﾐí lze hradit: 

 převodeﾏ ﾐa Haﾐkovﾐí účet školy: 3833841/0100, vedeﾐý u Koﾏerčﾐí Haﾐky, a.s. 

 složeﾐkou 

 hotově v kaﾐIeláři školy 

Rozpočtářka předá učitelůﾏ studijﾐího zaﾏěřeﾐí sezﾐaﾏ žáků s jejich plateHﾐími údaji. Ti je 

postoupí rodičůﾏ a zajistí koﾐtrolu provedeﾐí platHy u svýIh žáků v terﾏíﾐu do 14. říjﾐa za 

prvﾐí pololetí a do ヲΒ. úﾐora za druhé pololetí. V toﾏto terﾏíﾐu předají učitelé hlavﾐího 
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předﾏětu sezﾐaﾏy svýIh žáků s vyzﾐačeﾐíﾏ data a způsoHu platHy úplaty za vzděláváﾐí 
rozpočtářIe ke koﾐtrole a ﾐásledﾐé Ieﾐtrálﾐí evideﾐIi. 

IV. 

Termíny plateb 

Úplata za vzděláﾐí se hradí pololetﾐě. Úplata za vzděláváﾐí je splatﾐá do 15. září za 1. pololetí 
a do ヱ5. úﾐora za druhé pololetí. 

V. 

Potvrzení o platbě 

Potvrzeﾐí o platHě předloží zákoﾐﾐý zástupIe ﾐezletilého žáka ﾐeHo zletilý žák ﾐejpozději do 
ヱン. říjﾐa školﾐího roku za prvﾐí pololetí a do ヲΑ. úﾐora školﾐího roku za druhé pololetí 
učiteli hlavﾐího předﾏětu. Jako potvrzeﾐí dostačuje podepsaﾐé prohlášeﾐí rodičů v žákovské 
kﾐížIe s uvedeﾐíﾏ data a způsoHu platHy úplaty za vzděláváﾐí.  

VI. 

Další ujednání 

Ukoﾐčí-li žák vzděláváﾐí podle § Α odst. ヲ. písﾏ. Hぶ ﾐeHo Iぶ vyhlášky č. Αヱ/ヲヰヰヵ, o základﾐíﾏ 
uﾏěleIkéﾏ vzděláváﾐí, v průHěhu prvﾐího ﾐeHo druhého pololetí školﾐího roku, úplata za 
vzděláváﾐí se ﾐevraIí. 
Ukoﾐčí-li žák vzděláváﾐí podle §Α odst. ヲ písﾏ. Iぶ z důvodů hodﾐýIh zvláštﾐího zřetele, 
zejméﾐa zdravotﾐíIh, ﾏůže zákoﾐﾐý zástupIe ﾐezletilého žáka ﾐeHo zletilý žák požádat 
ředitele školy píseﾏﾐou forﾏou o vráIeﾐí poﾏěrﾐé části úplaty za vzděláváﾐí. 
O sﾐížeﾐí ﾐeHo proﾏiﾐutí úplaty, zejﾏéﾐa v případě dětí, žáků ﾐeHo studeﾐtů se soIiálﾐíﾏ 
zﾐevýhodﾐěﾐíﾏ, rozhoduje ředitel školy ﾐeHo školského zařízeﾐí ふ§ ヱヲン odst. d zákoﾐa 
č. 561/2004 Sb., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, vyššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ vzděláváﾐí 
/školský zákoﾐ/, v platﾐéﾏ zﾐěﾐí). 

VI. 

Ředitel školy a jíﾏ pověřeﾐý zástupIe ﾏůže ﾐa základě píseﾏﾐé žádosti s rodiči dohodﾐout i 
jiﾐé terﾏíﾐy platHy. 

VII. 

Pokud ﾐeHude úhrada za vzděláváﾐí uhrazeﾐa ﾐejpozději do 14. říjﾐa příslušﾐého školﾐího 
roku za ヱ. pololetí a do 28. úﾐora příslušﾐého školﾐího roku za druhé pololetí, ﾏůže Hýt 
žákovi dle § Α odst. ヲ písﾏ. d vyhlášky č. 71/2005 SH., o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ vzděláváﾐí 
ukoﾐčeﾐo studiuﾏ. 

VIII. 

 

Tato sﾏěrnice ruší a v plﾐém rozsahu nahrazuje směrﾐice o stanovení výše úplaty za 

vzděláváﾐí platﾐé před datem nabytí účinnosti tohoto předpisu. 
 


