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středa, 29. dubna 2020 
RED/2020-10 

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020 

Vážení rodiče.


	 Dovoluji si vám podat informace k úplatě za vzdělávání ve školním roce   
2019 / 2020 v souvislosti s uzavřením škol díky pandemii koronaviru. Řada z vás 
kontaktovala naši školu s tím, zda se bude úplata za vzdělávání vracet nebo bude 
nárok na slevu úplaty za dobu, kdy výuka díky nouzovému stavu neprobíhala. Tato 
záležitost byla předmětem celé řady dotazů směrem ke zřizovateli školy a k Minis-
terstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které v této věci rozhodlo. Není totiž v kom-
petenci ředitele školy odpouštět celou úplatu za vzdělávání ani její část v souvislosti 
s uzavřením škol díky pandemii koronaviru.

	 Věřím, že ze strany vás, rodičů dojde k pochopení celé věci a zejména toho, 
že škola skutečně nemá žádnou možnost danou věc měnit.


BcA. Radek Hanuš, DiS. 
ředitel školy 
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I. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
1. Na co se používají prostředky získané z úplaty za vzdělávání? 

	 Na tuto otázku odpovídá vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním 
uměleckém vzdělávání, § 8, odst. 1:


Úplata za vzdělávání tedy není platbou za odučené hodiny, ale ročním příspěv-
kem na provoz školy, rozděleném pouze na dvě pololetní platby.


Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k dané věci:


V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhláš-
ky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi 
které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní 
nárok.  

II. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
ŠKOLY 

Zcela jiná situace nastává u výuky programu ZUŠPlus a Školička NOTIČKA, kde je 
výuka organizována v rámci doplňkové činnosti, kterou upravuje zřizovací listina 
školy.


Zde je rozhodnutí o výši úplaty a zejména o možnosti snížení plně na řediteli školy. 
Úplata je kalkulována na jednotlivé, skutečně odučené lekce, je tedy přímým pří-
spěvkem za konkrétní odučenou hodinu a platí tedy:


U předmětu Školička NOTIČKA a programu ZUŠPlus dojde k vracení úplaty za 
vzdělávání, a to poměrná část za neodučené lekce v období uzavření školy. 

(1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným 
počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech 
tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných 
neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů 
na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd…


