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                     Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková 
organizace 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ NA ŠK. ROK 2019/2020 

Dle § 8 odst. 4, vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. 

Všeobecné podmínky: 

• Úplata za vzdělávání se platí pololetně převodem na bankovní účet školy vedený v 
KB Chodov ,č. ú.:78-4001720227/0100. Variabilní symbol přidělí žákovi třídní 
učitel (bez v.s. není možné platbu identifikovat). 

• Úplata za vzdělávání za 1. pololetí je splatná do 15. září, za 2. pololetí do 15. 
února.  
Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem jiný termín úhrady. 
Podle § 7, odst.2/d žák přestává být žákem školy, pokud neuhradil úplatu ve 
stanoveném termínu. 

• Úplata za vzdělávání není v žádném případě školným (cenou za vyučovací 
hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy (mzdové náklady školy 
jsou hrazeny státem). 

• Škola úplatu za vzdělávání ani její část z důvodu plánování finančních nákladů 
žákům nevrací. 

• Studium lze ukončit pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu, a to na základě 
písemné odhlášky. 

HUDEBNÍ OBOR Měsíčně Pololet
ně 

  Snížená 
měs.úpla
ta

Přípravné studium (bez 
nástroje)   
kolektivní výuka

200,- Kč 1.000,- 150,-

Přípravné studium individuální 
výuka 
Základní studium   individuální 
výuka 
hra na hudební nástroj nebo zpěv 

300,- Kč 1.500,- 200,-

Přípravné studium skupinová 
výuka 
Základní studium   skupinová 
výuka 
hra na hudební nástroj nebo zpěv

250,- Kč 1.250,- 200,-
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Základní studium 
hra na další hudební nástroj nebo 
zpěv – individ., skup. výuka

120,- Kč 600,- 120,-

Základní studium        kolekt. 
výuka 
Sborový zpěv           (jako hlavní 
obor) 
Komorní hra            (jako hlavní 
obor) 
Souborová hra         (jako hlavní 
obor) 
Elektronické zpracování hudby a 
zvuková tvorba                      (jako 
hlavní obor) 
……………………………………………. 
Sborový zpěv a souborová hra  
(další nepovinné studijní zaměření)  
pro žáky, kteří studují hru na hudební nástroj, 
je výše úplaty prominuta

200,- Kč 1.000,- 150,-

             VÝTVARNÝ OBOR 
(kolektivní výuka) 

Měsíčně Pololet
ně

  Snížená 
měs.úpla
ta

Přípravné studium 200,- Kč 1.000,- 150,-

Základní studium 220,- Kč 1.100,- 160,-

               
              TANEČNÍ OBOR 

(kolektivní výuka) 
Měsíčně Pololet

ně
Snížená 

měs.úpla
ta

Přípravné studium 200,- Kč 1.000,- 150,-

Základní studium 220,- Kč 1.100,- 160,-

     
     LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR 

(kolektivní výuka) 

Měsíčně Pololetn
ě

Snížená 
měs.úpla

ta

Přípravné studium 200,- Kč 1.000,- 150,-

Základní studium 220,- Kč 1.100,- 160,-
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Ředitelství školy může dle Vyhlášky č.71/2005 Sb. §8 snížit nebo prominout 
úplatu  

za vzdělávání v ZUŠ.  Žádosti přijímá ředitelka ZUŠ do 16. září 2019. 

Důvody pro snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání : 
a) ze sociálních důvodů (rodina je v tíživé životní situaci – na základě 

předložených dokladů z ÚP) 
b) dlouhodobá nemoc delší než 4 týdny po sobě jdoucí – na základě 

předložené lékařské zprávy 
c) žákům sourozencům, kteří navštěvují 2 a více oborů ZUŠ 

V případě zájmu podá ředitelka školy bližší informace, tiskopisy žádostí 
            vydají třídní učitelé na požádání při zahájení školního roku od 3. 9. 2019. 

 V Chodově dne  5. 4. 2019                 Jitka Kaprová, 
DiS. 
                      ředitelka ZUŠ

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ – 
výdělečně činné 
(Studium pro dospělé nebude 
z kapacitních důvodů ve škol.r.
2019/2020 otevřeno)

1.800,- Kč 9.000,- 1.800,-


