Základní umělecká škola Choceň

Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání
Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 7. 2020, týká se celého školního roku a platí do odvolání. Výše
úplaty za vzdělávání (dále jen školné) stanovuje ZUŠ Choceň svým žákům pro školní rok 2020/2021 pro
jednotlivé obory studia v souvislosti s vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, upravující výši
školného spojenou s poskytováním vzdělání na základních uměleckých školách. Finanční účast na vzdělávání se
propočítává na základě Vyhlášky MŠMT o ZUŠ vždy na každý školní rok a činí přibližně 15 % nákladů na žáka,
ostatní hradí stát.
Obor

Hudební

Výtvarný

Literárně
dramatický

Taneční

druh studia

úplata
za vzdělávání
pololetně
1600 Kč

úplata
za vzdělávání
ročně
3200 Kč

1000 Kč

2000 Kč

1900 Kč

3800 Kč

500 Kč

1000 Kč

1000 Kč

2000 Kč

kolektivní vyučování

1200 Kč

2400 Kč

rozšířené studium

1400 Kč

2800 Kč

přípravná výuka

800 Kč

1600 Kč

kolektivní výuka

1000 Kč

2000 Kč

přípravná taneční výuka

700 Kč

1400 Kč

kolektivní vyučování

1000 Kč

2000 Kč

individuální výuka hry na nástroj/příprava ke hře na
nástroj
skupinové vyučování hry na nástroj (2 žáci)/příprava ke
hře na nástroj (2 žáci)
rozšířená individuální výuka hry na nástroj
(časovou dotaci uděluje vedení školy pouze na doporučení
třídního učitele)
kolektivní vyučování – pěvecký sbor (pro žáky, kteří
nestudují hru na nástroj)
přípravná výtvarná výuka

Školné pro školní rok 2020/2021 je splatné pololetně, a to takto: za I. pololetí do 15. 7. 2020 a za
II. pololetí do 15. 2. 2021. Termín splatnosti školného stanoví vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
č. 71/2005 a je tudíž závazný. Platba školného se provádí b e z h o t o v o s t n í f o r m o u na číslo účtu ZUŠ
Choceň: 43-8505820297/0100, variabilní symbol = přidělené osobní identifikační číslo žáka, dle platebního
předpisu, který poskytne jmenovitě každému žákovi škola na každé pololetí zvlášť. Nenastoupí-li žák v září
2018 do výuky, úplata za vzdělávání se nevrací.
V případě nezaplacení v daném termínu do 15. 7. 2020 a do 15. 2. 2021 budou rodiče žáka
prostřednictvím žákovské knížky vyzváni k urychlenému zaplacení. Pokud platba nebude do 7 dnů po upomínce
uhrazena, bude rodičům žáka doručena do vlastních rukou upomínka o neuhrazení úplaty za vzdělávání. Při
nesplnění úhrady platby bude žák ze školy vyloučen dle vyhlášky č. 71/2005 § 7 odst. 2, písm. d). Ukončí-li žák
vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
Z důvodů sociálních škola slevu neposkytuje. Sleva na druhý předmět v hudebním oboru již nebude
poskytována. Sborový zpěv je bez úplaty, pokud žák navštěvuje alespoň jeden z hlavních nástrojů v hudebním
oboru nebo sólový zpěv. Pokud žák navštěvuje pouze sborový zpěv, výše úplaty za vzdělávání se řídí touto
směrnicí (viz výše).
Žáci smyčcového, dechového, akordeonového a kytarového oddělení mají možnost pronájmu
potřebného hudebního nástroje z archivu školy.
V Chocni dne 14. 3 . 2020
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