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I.

Směrnice ředitele Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
o stanovení výše úplaty na školní rok 2018/19
je vydána v souladu s § 123 odst. 2 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 8 vyhlášky
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém
vzdělávání.
II.

Výše úplaty za vzdělávání od 1. 9. 2018
Obor

Studium

Přípravné studium
Základní studium I. stupně
Základní studium II. stupně, SPD (žáci SŠ,
Hudební obor
studenti VOŠ)
Základní studium – výuka ve skupinách
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Přípravné studium
Základní studium I. stupně
Taneční obor
Základní studium II. stupně, SPD (žáci SŠ,
studenti VOŠ)
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Přípravné studium
Základní studium I. stupně
Výtvarný obor Základní studium II. stupně, SPD (žáci SŠ,
studenti VOŠ)
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Přípravné studium
LiterárněZákladní studium I. stupně
dramatický
Základní studium II. stupně
obor
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Žáci uvedení v § 2 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 71/2005 Sb.

Výše úplaty
za školní rok
1.350,- Kč
2.750,- Kč

Výše úplaty
za pololetí
675,- Kč
1375,- Kč

2.750,- Kč

1375,- Kč

1.800,- Kč
4.100,- Kč
1.500,- Kč
1.850,- Kč

900,- Kč
2.050,- Kč
750,- Kč
925,- Kč

1.850,- Kč

925,- Kč

-2.000,- Kč
2.300,- Kč

-1.000,- Kč
1.150,- Kč

2.300,- Kč

1.150,- Kč

-1.500,- Kč
1.850,- Kč
1.850,- Kč
---

-750,- Kč
925,- Kč
925,- Kč
---

III.

Způsob a termíny platby úplaty za vzdělávání
Úplatu za vzdělávání lze hradit:




převodem na bankovní účet školy: 3833841/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
složenkou
hotově v kanceláři školy
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Rozpočtářka předá nejpozději v přípravném srpnovém týdnu a posledním týdnu 1. pololetí
učitelům studijního zaměření seznam žáků s jejich platebními údaji. Ti je postoupí rodičům a
zajistí kontrolu provedení platby u svých žáků v termínu do 15. září za první pololetí a do
15. února za druhé pololetí. V tomto termínu předají učitelé hlavního předmětu seznamy
svých žáků s vyznačením data a způsobu platby úplaty za vzdělávání rozpočtářce ke kontrole
a následné centrální evidenci. Zákonní zástupci žáků si mohou ve výjimečných případech
dohodnout splátkový kalendář (např. ze sociálních důvodů, popř. pokud mají ve škole 2 a více
sourozenců …). Pokud mají zákonní zástupci zažádáno o příspěvek z Nadace Livie Klausové,
může ředitel posunout termín platby na dobu, kdy se dozví rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pokud nebude úhrada za vzdělávání uhrazena ve výše uvedených termínech, může být žákovi
dle § 7 odst. 2 písm. d vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ukončeno
studium.
IV.

Další ujednání
Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2. písm. b) nebo c) vyhlášky č. 71/2005, o základním
uměleckém vzdělávání, 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, může zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák požádat
ředitele školy písemnou formou o vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání.
O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním
znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení (§ 123 odst. d zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
/školský zákon/, v platném znění).
V.
Tato směrnice ruší a v plném rozsahu nahrazuje směrnice o stanovení výše úplaty za
vzdělávání platné před datem nabytí účinnosti tohoto předpisu.
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