Základní umělecká škola R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
Náměstí T. G. Masaryka 83
54401 Dvůr Králové nad Labem

Úplata za vzdělávání – výtvarný obor
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.
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.
Úplata za vzdělávání se hradí pololetně:
- za 1. pololetí školního roku do 15. 9.
- za 2. pololetí školního roku do 15. 2.
Výše úplaty za pololetí činí:
Výtvarný obor:
- 900,- Kč (za školní rok 1 800,- Kč)
Úhrada úplaty za vzdělávání
Úplatu může zákonný zástupce uhradit dvěma způsoby:
 v hotovosti v kanceláři školy


převodem na účet školy č. 273400253/0300
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, případně si je zákonný zástupce může vyžádat
u svého učitele nebo v kanceláři školy.
Pokud není platba po zaslání dvou upomínek za 1. pololetí zaplacena nejpozději do 15. 10. a
za druhé pololetí do 15. 3., bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy.
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. Žádost o vrácení poměrné části úplaty musí být doložena lékařským
potvrzením. V případě schválení žádosti ředitelkou školy se vrací zpravidla 50% poměrné
části nákladů.
Studium na ZUŠ lze ukončit pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu, a to na základě
písemné odhlášky.

