
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 15 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 
9 PŘEDPIS O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ 

Č.j.:  

Vypracoval: Mgr. B. Svoboda 

Schválil: Mgr. Břetislav Svoboda, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 31.8.2009 

Účinnost ode dne: 31.8.2009 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

1. Úplata za vzdělávání je stanovena pro školní rok, nevrací se a platí v plné výši i 

v případech omluvené absence. 

2. Vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání je možné pouze ve výjimečných případech, 

trvá-li omluvená absence déle než 2 měsíce. O vrácení úplaty z tohoto důvodu žádá 

zákonný zástupce žáka písemně ředitele školy. 

3. Při nástupu žáka do ZUŠ v průběhu pololetí je úplata za vzdělávání stanovena ve výši 

odpovídající poměrné částce za celé měsíce, v nichž trvá docházka, přičemž započatý 

měsíc se započítává celý. 

4. Úplata za vzdělávání se platí složenkou nebo převodem z účtu vždy předem na celé 

pololetí, případně na školní rok. 

a) Na první pololetí (školní rok) je poslední termín zaplacení úplaty 15. říjen 

b) Na druhé pololetí je poslední termín zaplacení 25. únor 

5. Příslušný zástupce ředitele školy zajistí, aby žáci na počátku každého pololetí obdrželi 

variabilní symbol platby.  

6. Ústřižek složenky, případně jiný doklad o zaplacení, si žák uschová a předloží jej na 

požádání v případě, že není možné dohledat jeho platbu. 

7. Platba, kterou není možno dohledat a kterou žák nemůže doložit dokladem o zaplacení, 

nebyla uskutečněna. 

8. Slevy na úplatě za vzdělávání povoluje ředitel školy ve výjimečných případech na základě 

písemné žádosti, doporučené učitelem a příslušným zástupcem ředitele školy. K žádosti 

je třeba doložit potvrzení o výši příjmů (Příloha č. 1). Výše úlevy na úplatě za vzdělávání 

je stanovena podle metodiky, která je součástí tohoto předpisu (příloha č. 3) 

9. Zaměstnanci ZŠ a ZUŠ a jejich děti mají úplatu za vzdělávání v ZUŠ sníženo na 50% 

původní částky. Totéž platí pro zaměstnance ZŠ Sadov a jejich děti (sídlo pobočky ZŠ a 

ZUŠ). 

10. Žák, který je zařazený do studia pro dospělé a studuje na střední škole, platí úplatu za 

vzdělávání v základní výši pro I. a II. stupeň studia. Pro stanovení úplaty za vzdělávání 

doloží učiteli hlavního předmětu potvrzení o studiu. Toto potvrzení je založeno u 

katalogového listu žáka. 
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11. Žáci, kteří hrají v symfonickém orchestru ZŠ a ZUŠ, mají úplatu za vzdělávání v ZUŠ 

sníženou o 200,-Kč za pololetí. Výše úplaty se stanoví tak, že se nejprve určí celková výše 

úplaty podle tohoto předpisu a výsledná částka je snížena o 200,-Kč. Rozhodující je 

docházka a práce žáka v uplynulém období. 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Svoboda, 

ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
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Příloha č. 1 

ŽÁDOST 

o prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ dle §123 odst. 4 a podle §165 odst. 2i zákona 

561/2004 sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 

Příjmení a jméno žáka: …………………………………………………………………… 

Obor ZUŠ: ………………………… Vyučující: …….……...……………………………… 

 

Osoby trvale žijící ve společné domácnosti: 

 Žadatel – 

žadatelka 

Manžel - 

manželka 

Druh -  

družka 

Příjmení, jméno    

Čistý měsíční výdělek (průměr za poslední 3 

měsíce) 
   

Pracovní úvazek (odpracované hodiny denně)    

Výše rodinných přídavků (doložit razítkem 

soc. odboru nebo donést originály rozhodnutí o 

dávkách – budou vráceny) 

   

Výše SVP (doložit razítkem soc. odboru nebo 

donést originály rozhodnutí o dávkách – budou 

vráceny) 

   

Výše důchodu (vdov., inval., starob., sirot.)    

Opakované měsíční sociální dávky 
(doložit razítkem soc. odboru nebo donést 

originály rozhodnutí o dávkách – budou vráceny) 

   

Výživné (doložit kopií rozhodnutí)    

Ostatní příjmy    

Částka ŽM (nevyplňujte!)    

 

Děti (uvádějí se všechny nezaopatřené děti žijící ve společné domácnosti): 

 Jméno a příjmení Datum narození Částka ŽM (nevyplňujte!) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Příjmem se rozumí všechny příjmy uvedené v §5 zák. č. 463/91Sb. Při posouzení žádosti musí 

podmínky sociální potřebnosti splnit společně posuzované osoby (zák. č. 422/91 Sb. ve znění 

zák. č. 84/93 Sb. o sociální potřebnosti) 
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Prohlášení žadatele – žadatelky: 

1. Prohlašuji, že veškeré údaje shora uvedené jsou pravdivé. 

2. Zavazuji se nahlásit ředitelství ZŠ a ZUŠ do 8 dnů veškeré změny o skutečnostech 

rozhodných pro přiznání úlevy. 

3. Jsem si vědom(a) možných následků při úmyslném zatajení těchto skutečností. 

 

 

 

V Karlových Varech dne …………………………… Podpis: ………………………….. 

 

 

 

 

Vyplní škola 

 

 

Společně posuzované osoby: 1. úplná rodina 

    2. žadatel(ka) + druh 

    3. žadatel(ka) + děti 

 

Celkový příjem společně 

posuzovaných osob 

Celkové životní minimum 

společně posuzovaných osob 

1,7 násobek ŽM společně 

posuzovaných osob 

   

 

Vyjádření učitele ZUŠ o studijních předpokladech žáka: 

 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy: 

 

 

Výše slevy:
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Příloha č. 2 

Přehledná tabulka úplaty za vzdělávání v ZUŠ od školního roku 2020/2021 (sazby za pololetí) 

Hudební obor 

PS (2 hodiny) 800 Kč 

Nástroj indiv. (včetně PHV, PPHV) 1 800 Kč 

Nástroj ve skupině (včetně PHV, PPHV) 1 100 Kč 

Hlavní nástroj, sólový zpěv 1 800 Kč 

Každý další nástroj (individuální) 1 200 Kč 

Každý další nástroj ve skupině 600 Kč 

Sbor, přípravný sbor1 300 Kč 

Pracující 6 100 Kč 

Hra v samostatném souboru 100 Kč 

      

Výtvarný obor 

PS 800 Kč 

Studium I. stupně (2 hodiny) 800 Kč 

Studium I. a II. stupně (3 hodiny) 1 200 Kč 

Další obor (foto, video apod.) 300 Kč 

Pracující 3 000 Kč 

      

Taneční obor 

Přípravka, 1. a 2. roč. 800 Kč 

Od 3. ročníku – 3hod./týden 1 200 Kč 

Od 3. ročníku – 4 hod./týden 1 600 Kč 

      

Literárně-dramatický obor 

PS 800 Kč 

LDO 2 hodiny 800 Kč 

LDO 3 hodiny 1 200 Kč 

                                                 
1 Žáci ZŠ a ZUŠ jsou od hrazení úplaty za vzdělávání ve sboru osvobozeni. 
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Příloha č. 3 

Stanovení výše úlevy na úplatě za vzdělávání  

 

 Úleva 

Je-li společný příjem rodiny žadatele větší než 1,7 ŽM, ale rozdíl 

nepřesáhne 50% celkového ŽM  
25% 

Je-li společný příjem rodiny žadatele menší než 1,7 ŽM, ale rozdíl 

nepřesáhne 25% celkového ŽM 
50% 

Je-li společný příjem rodiny žadatele menší než 1,7 ŽM, ale rozdíl 

nepřesáhne 50% celkového ŽM 
75% 

Je-li společný příjem rodiny žadatele menší než 1,7 ŽM a rozdíl přesáhne 

50% celkového ŽM 
100% 

Při větším počtu dětí ve škole se v případě slevy žadatel posouvá do vyššího pásma. 

1. K poskytnutí úlevy z úplaty za vzdělávání v ZUŠ je nezbytné doporučení vyučujícího. 

2. Žáci ZŠ a ZUŠ neplatí školné za sborový zpěv. 

 


