
 

 

Obecná ustanovení:  
Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č.71/2005 

Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy 

poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy, Tachov,   

Rokycanova 1 (dále jen ZUŠ Tachov). 

 

2. O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy  

po finančním rozboru provozních nákladů předcházejícího kalendářního roku. Úplata 

za vzdělávání v žádném případě není cenou za vyučovací hodiny, ale ročním 

příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny 

státem. 

 

3. Úplata za vzdělávání se hradí pololetně: 

 - za I. pololetí nejdéle do 31. října příslušného školního roku 

             - za II. pololetí nejdéle do 28. února příslušného školního roku 

             Škola úplatu, ani její poměrnou část z důvodů plánování finančních nákladů  

             nevrací, vyjma výjimek –viz níže bod č.5 

 

             V úplatě za vzdělání  jsou zahrnuty: 

- náklady na vodu a energie (tepelné i světelné) 

- revize budov, kotelny a nástrojů 

- ladění klavírů a opravy hudebních nástrojů 

- výpůjčka hudebních nástrojů začínajícím žákům na nezbytně dlouho dobu  

(zdarma) 

- nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun a dalších pomůcek  

- nákup výtvarných potřeb, kreslicích kartonů, keramické hlíny, spotřeba energie 

vypalovací keramické pece atp. 

- vybavení tříd (nábytek, podlahové krytiny, malování, údržba tříd, elektronika…) 
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- doplňování didaktických pomůcek, výukových programů - PC 

- vzdělávací soustředění žáků v rámci budov školy 

- další údržba a nutné opravy prostor školy 

- další nezbytně nutné náklady na provoz školy 

 

4. Úplata za vzdělávání v ZUŠ Tachov se hradí na základě vydaného platebního 

předpisu. Platební předpis k úhradě obdrží zákonní zástupci nezletilých žáků nebo 

zletilí žáci  na počátku  pololetí příslušného školního roku na e – mailové adresy,  

které uvedli v přihlášce do ZUŠ Tachov. Úhrada úplaty za vzdělávání je možná 

pouze bankovním převodem na účet školy. Důležitou informací v platebním  

předpisu k úhradě je variabilní symbol platby. Ten je stanoven pouze na příslušné 

pololetí školního roku. Každé pololetí je jiný a je povinným údajem pro odeslání 

platby. Bez udání tohoto symbolu je platba neidentifikovatelná.     

 

5.  Ve věci úplaty za vzdělávání se postupuje dle §8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto 

ustanovení platí, že ukončí-li žák či zákonný zástupce nezletilého žáka vzdělávání na 

základě písemného oznámení (odhlášky) z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

zejména zdravotních, lze poměrnou částku úplaty za vzdělávání vrátit. Důvody pro 

ukončení vzdělávání ve škole posoudí ředitelka školy, ta také rozhodne o případném 

vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání. Poměrná část úplaty se vrací vždy od  

1. dne následujícího měsíce.   

       

 Závěrečná ustanovení  

1. Jeden výtisk této směrnice je trvale na nástěnce před kanceláří školy, na místě trvale 

přístupném všem zaměstnancům školy.  

2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: I.F.Charvátová 

3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.  

4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.6.2020 

5. Současně se ruší Směrnice o výši úplaty v ZUŠ Tachov ze dne  28.3.2011 včetně jejích 

8 dodatků.   

6. Případné změny ve Směrnici o výši úplaty v ZUŠ Tachov budou aktualizovány formou 

číslovaných. 

     

 

 

V Tachově 11.5.2020 

 

 

         

       Mgr. Jana Válová   

                                ředitelka školy 

 

 

 

 

 Počet příloh 1/1 

 

 



Příloha  

 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Tachov ve školním roce 2019/2020   

 

Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se zákonem 

č.343/2007 Sb.( účinnost od 1.01.2008),  kterým se mění zákon 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),         

ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, stanovuji výši úplaty na školní rok 

2019/2020 takto: 

    
    

Hudební obor - přípravná hudební výchova 400,- Kč 

Hudební obor - přípravné studium  
 0,5 vyučovací hodiny 

825,- Kč 

Hudební obor - přípravné studium / skupinka 

1 vyučovací hodina 
1000,- Kč 

Hudební obor - přípravné studium  
1 vyučovací hodina 

1650,- Kč 

Hudební obor -  ročníky - individ.výuka/nástroj 1650,- Kč 

Hudební obor - ročníky - skup.výuka / nástroj 1000,- Kč 

Hudební obor -  individuální v. / sólový zpěv 1650,- Kč 

Hudební obor -  skupinová v. / sólový zpěv 1000,- Kč 

TDS -  Hlavní sbor 400,- Kč 

TDS – přípravné odd. Sluníčko 400,- Kč 

TDS - přípravná odd. Cvrčci 

                                   Plamínek                            

300,- Kč 

350,- Kč 

Taneční obor - přípravné studium 400,- Kč 

Taneční obor - přípravné studium  II 800,- Kč 

Taneční obor - scénický tanec, ročníky 800,- Kč 

Taneční obor - moderní tanec, ročníky 800,- Kč 

Literárně dramatický obor - přípravné studium 400,- Kč 

Literárně dramatický obor – přípravné studium PDV II 700,- Kč 

Literárně dramatický obor - ročníky  700,- Kč 

Výtvarný obor - přípravné studium 550,- Kč 

Výtvarný obor - přípravné studium  II 800,- Kč 

Výtvarný obor - ročníky 800,- Kč 

Keramika - přípravné studium 550,- Kč 

Keramika - přípravné studium  II 800,- Kč 

Keramika – ročníky 800,- Kč 

Bor / Výtvarný obor - přípravné studium 220,- Kč 

Bor / Výtvarný obor - přípravné studium  II 500,- Kč 

Bor / Výtvarný obor - ročníky 500,- Kč 
 

*     HO - dospělí 7.200,- Kč pololetně 



*     Dospělí 100 % žákovské platby – klienti DOZP Milíře 

*     Úplata se hradí převodním příkaze za celé pololetí do 10 dnů po obdržení platebního 

       předpisu. 

*     Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

*     Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo na tel. č. 374722098, 374722231. 

 

 

 

  Mgr. Jana  V á l o v á       

                     ředitelka školy 

 

 

                      

 Tachově dne 1.06. 2020      



 

DODATEK č. 1 
ke směrnici o výši úplaty na Základní umělecké škole v Tachově  
ad 2) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se 

zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, stanovuji výši úplaty na 

školní rok 2020/2021 takto: 

 

Úplata v ZUŠ Tachov ve školním roce 2020/2021       
    

Hudební obor - přípravná hudební výchova 400,- Kč 

Hudební obor - přípravné studium  
 0,5 vyučovací hodiny 

825,- Kč 

Hudební obor - přípravné studium / skupinka 

1 vyučovací hodina 
1000,- Kč 

Hudební obor - přípravné studium  
1 vyučovací hodina 

1650,- Kč 

Hudební obor -  ročníky - individ.výuka/nástroj 1650,- Kč 

Hudební obor - ročníky - skup.výuka / nástroj 1000,- Kč 

Hudební obor -  individuální v. / sólový zpěv 1650,- Kč 

Hudební obor -  skupinová v. / sólový zpěv 1000,- Kč 

TDS -  Hlavní sbor 400,- Kč 

TDS – přípravné odd. Sluníčko 400,- Kč 

TDS - přípravná odd. Cvrčci 

                                   Plamínek                            

300,- Kč 

350,- Kč 

Taneční obor - přípravné studium 400,- Kč 

Taneční obor - scénický tanec, ročníky 800,- Kč 

Taneční obor - moderní tanec, ročníky 800,- Kč 

Literárně dramatický obor - přípravné studium 400,- Kč 

Literárně dramatický obor - ročníky  700,- Kč 

Výtvarný obor - přípravné studium 550,- Kč 

Výtvarný obor - ročníky 800,- Kč 

Keramika - přípravné studium 550,- Kč 

Keramika - ročníky 800,- Kč 

Bor / Výtvarný obor - přípravné studium 220,- Kč 

Bor / Výtvarný obor - ročníky 500,- Kč 
 
*     HO - dospělí 7.200,- Kč pololetně 

*     Dospělí 100 % žákovské platby – klienti DOZP Milíře 

*     Úplata se hradí převodním příkaze za celé pololetí do 10 dnů po obdržení platebního 

       předpisu. 
*     Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

*     Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo na tel. č. 374722098, 374722231. 

 
 

  Mgr. Jana  V á l o v á       

                     ředitelka školy  
                      

 Tachově dne 31.08. 2020                                                    


