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Vnitřní předpis č. 1/2018 

o úplatě za vzdělávání od 01.02. 2018 

 
Základní umělecká škola Ivana Kavaciuka v Duchcově, zastoupená ředitelkou školy paní  

Bc. Šárkou Gauseovou, vydává podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o 

základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vnitřní předpis č. 1/2018, 

kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ  Ivana Kawaciuka v Duchcově od 01.02. 

2018. 

 

Hudební obor 

 
Zaměření 

studia 

Týdenní 

hodinová dotace 

Žáci 

měsíčně 

Žáci za 

pololetí 

Žáci 

za rok 

Studenti 

SŠ  
Přípravná 

hudební výchova 

(PHV) 

2 kolektivní hodiny 

(PHV+SBOR) 

260,- 1.300,- 2.600,- 2.600,- 

PHV+individuální 

výuka 

PHV+SBOR+individuální 

výuka (3 hodiny) 

370,- 1.850,- 3.700,- 3.700,- 

HO - individuální 

výuka 

HN+SBOR+individuální 

výuka (3 hodiny) 

370,- 1.850,- 3.700,- 3.700,- 

Druhý a další 

nástroj 

 270,- 1.350,- 2.700,- 2.700,- 

Skupinová výuka 

hlavního 

předmětu (2-4 

žáci) 

HN+SBOR+skupinová 

výuka (3 hodiny) 

300,- 1.500,- 3.000,- 3.000,- 

 

Výtvarný obor 

 
Zaměření 

studia 

Týdenní hodinová 

dotace 

Žáci 

měsíčně 

Žáci za 

pololetí 

Žáci za 

rok 

Studenti 

SŠ 
Přípravné 

studium 

kolektivní výuka 

(3 hodiny) 

280,- 1.400,- 2.800,- 2.800,- 

Základní 

studium I. a II. 

stupně 

kolektivní výuka 

(3 hodiny) 

280,- 1.400,- 2.800,- 2.800,- 

Příprava na SŠ 

a VŠ 

kolektivní výuka 

(3 hodiny) 

280,- 1.400,- 2.800,- 2.800,- 

 

Taneční obor 

 
Stupeň a 

zaměření 

studia 

Týdenní hodinová  

dotace 

Žáci 

 měsíčně 

Žáci za 

 pololetí 

Žáci za 

rok 

Studenti 

SŠ 

Přípravná 

taneční 

výchova 

kolektivní výuka 

(2 hodiny) 

180,- 900,- 1.800,- - 
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Základní 

studium I. a II. 

stupně 

kolektivní výuka 

(3 hodiny) 

250,- 1.250,- 2.500,- 2.500,- 

 

Literárně-dramatický obor 

 
Stupeň a 

zaměření 

studia 

Týdenní hodinová 

dotace 

Žáci 

měsíčně 

Žáci za 

pololetí 

Žáci za 

rok 

Studenti 

SŠ 

Přípravné 

studium 

kolektivní výuka 

(2 hodiny) 

180,- 900,- 1.800,- - 

Základní 

studium I. a II. 

stupně 

kolektivní výuka 

(2-3 hodiny) 

250,- 1.250,- 2.500,- 2.500,- 

 

Čl. 1 

Termíny platby 

 

 Za I. pololetí se úplata hradí do 30. září.  

 Za II. pololetí se úplata hradí do 28. února. 

 Nebude-li úplata uhrazena v daném termínu, bude žák z další výuky v ZUŠ vyloučen. 

 

Čl. 2 

Způsob úhrady 

 

 složenkou nebo 

 příkazem z účtu nebo 

 trvalým platebním příkazem. 
 

Čl. 3 

Stanovení úplaty 

  

 Úplatu lze uhradit ročně nebo pololetně.  

 Úplata za stanovené období je splatná do posledního dne prvního měsíce 

příslušného období.  

 Podle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb., může ředitelka školy ze závažných důvodů 

dohodnout se zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady, než je stanovený 

vyhláškou a vnitřní směrnicí školy. 

 

Čl. 4 

Snížení úplaty za vzdělávání 

 

 Rodiče žáků mají možnost požádat o slevu úplaty ze sociálních důvodů. Žádost musí 

být ředitelce školy doručena nejpozději do 1. září. Ta rozhodne bezodkladně, aby byla 

úplata uhrazena v termínu. Případné změny je žadatel povinen neprodleně hlásit. 

Každá žádost je posuzována individuálně. 



Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace, Kubicových 

2/692, 419 41 Duchcov, IČO: 460 711 99, tel.: 417 835 357, e-mail: zus_dux@volny.cz, 

www.zusduchcov.cz 

 3 

 Rodičům žáků, kteří pobírají sociální dávky, může být snížena úplata až o 50%. Jedná 

se o příspěvek v hmotné nouzi, který je vyplácený dlouhodobě. 

 Roční slevu nelze uznat zpětně. 

 Úplatu za vzdělávání nelze vracet. 

 

Čl. 5 

Vrácení úplaty 

 

 V případě předem omluvené absence žáka, ze zdravotních důvodů, léčebného pobytu 

delšího než 1 měsíc, mohou rodiče požádat o odečtení úplaty za příslušné období.  

Každá žádost bude posuzována individuálně.  

 V době svátků, prázdnin a v případě absencí žáka, nemají žáci nárok na náhradní 

hodiny. 

 V případě, že žák má uhrazenu úplatu na celý školní rok a ukončí v pololetí docházku, 

bude úplata vrácena v poměrné výši. 

 

Čl. 6 

Další ustanovení 

 

Úplata za vzdělávání není cenou za vyučovací hodinu, ale pouze příspěvkem na provozní 

náklady školy.  

 

Tento vnitřní předpis č. 1/2018 je platný od 01.02. 2018  

 

Zároveň se ruší Vnitřní předpis č. 6/2017. 

 

 

V Duchcově  10. 01. 2018 

 

 

         Bc. Šárka Gauseová 

         ředitelka školy 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


