Směrnice č. 28 – III. aktualizace platná od 1. 8. 2019
Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,
Dukelská 155, PSČ 441 01, Podbořany

Směrnice o výši úplaty na úhradu neinvestičních výdajů ZUŠ
se řídí
Zákonem č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a
Vyhláškou č.70/2019 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění
vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí
Základní ustanovení:
Rodiče žáků nebo jejich zákonní zástupci (dále jen plátci) jsou povinni platit úplatu za vzdělávání na úhradu neinvestičních nákladů
školy za dítě, které tuto školu navštěvuje.
Výše úplaty za vzdělávání:
Je stanovena dle skutečných nákladů školy a činí:
Hudební obor – individuální výuka

1 500,- Kč. pololetně

Hudební obor – skupinová výuka (2 - 4 žáci v hodině)

1 000,- Kč. pololetně

Přípravná oddělení

1 000,- Kč. pololetně

Taneční obor

1 000,- Kč. pololetně

Výtvarný obor

1 000,- Kč. pololetně

Pronájem hudebních nástrojů:
Cena za pronájem zapůjčeného hudebního nástroje je stanovena na

250,- Kč. pololetně

Způsob úhrady:
1. Úplatu za vzdělávání lze hradit převodem z účtu plátce na účet školy nebo poštovní poukázkou a to vždy do 15. září za I. pololetí a do 15. února
za II. pololetí příslušného školního roku. Totéž platí pro úhradu pronájmu zapůjčeného hudebního nástroje.
2. V případě, že příspěvek nebude uhrazen včas, nebo ve správné výši, může být žák ze studia vyloučen.
Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák školné ve stanoveném termínu, vyzve jej písemně nebo dálkovým přístupem ředitel
školy, příp. jím pověřený pracovník školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě. Na ZUŠ Podbořany, okres Louny stanovuje
ředitel přiměřenou lhůtu k úhradě pohledávky na školném maximálně 10 kalendářních dnů.
Pohledávky na neuhrazeném školném vymáhá škola po uplynutí 10-ti kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy školy prostřednictvím smluvního
právního zastoupení. Celkové náklady za vymáhací řízení nese dlužník.
3. Výši úplaty za vzdělávání je možno snížit na písemnou žádost:
 z důvodu dlouhodobé nemoci žáka (více jak 20 kalendářních dnů následujících po sobě)
nebo pobytu žáka v ozdravném zařízení
 ze sociálních důvodů – pokud je plátce samoživitel či nezaměstnaný
 pokud je žák studia pro dospělé nevýdělečně činný (student SŠ,VŠ)
4.

O snížení úplaty za vzdělávání rozhoduje na základě písemně podané žádosti oprávněného ředitel školy. Formulář k vyplnění žádosti obdrží
žadatel od ředitele školy.

5.

Výše úplaty za vzdělávání může být snížena o 50% (ve vyjímečných případech až o 100%)

Závěrečná ustanovení, způsob použití úplaty za vzdělávání:
Příspěvky hrazené plátci jsou určeny k částečné úhradě neinvestičních výdajů školy dle § 8 Vyhlášky o základním uměleckém
vzdělávání.
Vydáno v Podbořanech 30. 7. 2019. Platnost od 1. 8. 2019

Bc. Martin Říhovský, dipl. um., ředitel školy

