
Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

  
        Úplata za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

     
        Č.j.: zusko-45/2023 
        Sp.zn: 4-14/S5          

   
Hudební obor                                                                        pololetně 
Přípravné studium bez nástroje …………………………………………………………………     600,- Kč 
Individuální výuka ………………………………………………………………………………...   1.500,- Kč 
Individuální výuka /výuka ve skupině/ ………………………………………………………….   1.100,- Kč 
Individuální výuka bez PHV (5 letí)……………………………………………………………...   1.100,- Kč                               
Individuální výuka bez PHV /výuka ve skupině/ (5 letí)……………………………………….      800,- Kč 
 
Za druhé studijní zaměření hudebního oboru:       pololetně                                                                                           
Individuální výuka …………………………………………………………………………………      750,-Kč 
Individuální výuka /výuka ve skupině/ …………………………………………………………..      500,-Kč 
  
Pěvecký sbor                            pololetně 
Přípravný sbor …………………………………………………………………………………….      600,- Kč 
Sbor ………………………………………………………………………………………………..       850,- Kč 
Sbor při výuce na hudební nástroj či sólový zpěv……………………………………………..        zdarma 
 
Taneční obor                  pololetně 
Přípravné studium ………………………………………………………………………………..       600,- Kč 

       Taneční obor   …………………………………………………………………………………….    1.100,- Kč 
 
Výtvarný obor                          pololetně 
Přípravné studium ………………………. ……………………………………………………….    1.100,- Kč 
Výtvarný obor  ……………………………………………. ………………………………………    1.300,- Kč 
 
Studium pro dospělé 

a) U žáků, kteří se vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, je výše úplaty stejná jako u 
přípravného a základního studia. 

b) U žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), je výše úplaty za vzdělávání stanovena nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů 
na žáka v uplynulém kalendářním roce. 

 
Úhrada úplaty za vzdělávání 

Úplata za vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Úplata 
se hradí pololetně. Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu nejpozději do patnáctého dne stávajícího měsíce (výjimka 30. září., 15. 
únor), popř. dohodnout si s ředitelkou jinou splatnost úplaty. Splatnost úplaty vyplývá z § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním 
uměleckém vzdělávání, v platném znění. Úplata za vzdělání je příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním 
vzdělání v ZUŠ. Není tedy přepočtenou cenou jednotlivých vyučovacích lekcí, ale průměrným ročním příspěvkem na provozní náklady 
školy. 
Úplatu může zákonný zástupce uhradit dvěma způsoby: 

 převodem na účet školy č. 78-8971620217/0100 
 v hotovosti v kanceláři školy v úředních hodinách 

Při převodu na účet musí být uveden správný variabilní symbol (bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat). 
Variabilní symbol má žák uveden na platebním předpisu, každé pololetí se mění. 

Podklady k úhradě jsou zasílány elektronicky na e-mail zákonného zástupce žáka, případně si je zákonný zástupce může vyžádat u 
svého učitele nebo v kanceláři školy. Pokud není platba po zaslání dvou upomínek uhrazena, vyzve písemně ředitel školy k úhradě a 
současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě. Pokud nebude částka uhrazena, rozhodne ředitel o ukončení vzdělávání dle vyhlášky 

č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání § 7, odst. 1 písm. d). 
Ukončí-li žák vzdělávání podle Vyhlášky č.71/2005 § 7 odst. 2 na písemnou žádost zákonného zástupce v průběhu prvního nebo 
druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Podle Vyhlášky č.71/2005  §8 odst. 3 za dobu, kdy škola umožňuje 
vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. 
 
Vrácení úplaty za vzdělávání 

Pouze v případě předem omluvené dlouhodobé absence žáka (delší než jeden měsíc) ze zdravotních důvodů, může zákonný zástupce 
žáka požádat o vrácení poměrné části úplaty v kanceláři školy na příslušném tiskopise. Žádost o vrácení poměrné části úplaty musí 
být doložena lékařským potvrzením.  
Studium na ZUŠ lze ukončit pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu, a to na základě písemné odhlášky zákonného zástupce žáka. 
 
Pedagogická rada projednala a schválila dne 8. 3. 2023. 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne 8. 3. 2023                               Mgr. Jana Polnická, v. r. ředitelka ZUŠ 
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