
Tato směrnice nahrazuje Pokyn ředitelky školy k poskytování úplaty za vzdělávání ze dne 
1. 1. 2005. 
 

1. Působnost a zásady směrnice 
Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení výše úplaty za vzdělávání žáka v základní 
umělecké škole (dále jen „úplata“), kterou hradí zákonní zástupci žáka. Dále stanoví 
možnost snížení či prominutí úplaty.     
 

2. Stanovení výše úplaty 
V souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném 
znění. 
(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, odměny za pracovní pohotovost, 
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly 
do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních 
vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků uvedených v § 16 odst. 9 
školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na 
činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze 
státního rozpočtu. 
 
 (2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání 
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní 
formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, 
podle odstavce 1, 
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných 
neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. 
 
Výše úplaty se stanoví vždy na období školního roku. 
Přesný rozpis výše úplaty za vzdělávání žáka je přílohou této směrnice. 
Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy. 
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3. Podmínky úplaty 
 

Úplata se hradí pololetně, bezhotovostně na účet školy. 
Úplata je hrazena na základě předpisu školného, který obdrží zákonný zástupce žáka 
v elektronické nebo listinné podobě pro dané období. 
Úplata za stanovené období je splatná k 30. září a k 15. únoru. 
Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým 
žákem jiný termín úhrady. 

 

4. Snížení úplaty 

Při nejméně čtyřtýdenní nepřítomnosti žáka ve výuce z důvodu dlouhodobé nemoci či 
ozdravného pobytu může zákonný zástupce žáka písemně požádat o snížení či prominutí 
úplaty za dané období, a to vždy na základě potvrzení od lékaře a v případě, že žák 
nenavštěvoval žádný z povinných předmětů daného studijního zaměření. 

O snížení úplaty požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák ředitelku školy 
písemně na příslušném formuláři, který je přístupný na webových stránkách školy nebo 
v kanceláři školy. 

Ředitelka školy rozhodne, zda žádosti vyhoví či nikoliv, a toto stanovisko písemně sdělí 
rodičům. Žádost je možno podat nejvýše na jedno pololetí příslušného školního roku. 
 

5. Závěrečná ustanovení 

O jednotlivých rozhodnutích o poskytnutí slevy na úplatě je vedena písemná evidence, 
která je založena v ředitelně školy. 

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2016 
 
příloha: 
- stanovení výše úplaty na daný školní rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kostelec nad Orlicí 1. 9. 2016  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Polnická 
ředitelka školy 
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DODATEK č. 1 
 

ke směrnici  
 

Úplata za vzdělávání 
 

Evid.č. E4/2016 ze dne 1. 9. 2016 
 
 

 
Na základě novely Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 
 s účinností od 23. října 2020. 
 

se tímto dodatkem upravuje bod 3 směrnice „Úplata za vzdělávání“ následovně: 
 
 3. Podmínky úplaty 
 

Úplata se hradí pololetně, bezhotovostně na účet školy. 
Úplata je hrazena na základě předpisu školného, který obdrží zákonný zástupce žáka v elektronické 
nebo listinné podobě pro dané období. 
Úplata za stanovené období je splatná k 30. září a k 15. únoru. 
Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný 
termín úhrady. 
Ukončí-li žák vzdělávání podle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. § 7 odst. 2 písm. b) - jestliže byl vyloučen ze 
školy nebo c)  v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 
v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Za dobu, 
kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. 
 
 
 
 

Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2021 

Dodatek nabývá platnosti dne: 1. 9. 2021 

Dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
V Kostelci nad Orlicí 1. 9. 2021                                                        Mgr. Jana Polnická 
                                                                                                              ředitelka školy 
 


