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ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 

 

HUDEBNÍ OBOR měsíčně pololetně 
Hra na hudební nástroj  

(individuální výuka) 
120,- Kč 600,- Kč 

Hra na hudební nástroj 
(individuální výuka – základní tarif platí sourozenec, nebo 2. předmět) 

60,- Kč 300,- Kč 

Společná přípravná výchova 
(pro děti předškolního věku) 

60,- Kč 300,- Kč 

Sbor 30,- Kč 150,- Kč 

 

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ měsíčně pololetně 
Studium pro dospělé – studující 

(individuální výuka v hudebním oboru) 
400,- Kč 2000,- Kč 

Studium pro dospělé – pracující 
(individuální výuka v hudebním oboru) 1480,- Kč 7400,- Kč 

 

VÝTVARNÝ OBOR měsíčně pololetně 
Výtvarná tvorba – základní tarif 100,- Kč 500,- Kč 

Výtvarná tvorba – pokud základní tarif platí sourozenec 50,- Kč 250,- Kč 

   

 

 

 

Radek Štěřík, DiS., ředitel ZUŠ Luby 
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Úplata za vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou                  
č. 71/2005 Sb. (O základním uměleckém vzdělávání). Výši úplaty za vzdělávání stanovuje ředitel 
školy na období školního roku. Stanovená výše úplat odpovídá vyhlášce o základním uměleckém 
vzdělávání vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí pololetně převodem  
na účet školy a je splatná vždy k 15. září za I. pololetí a k 15. Únoru za II. pololetí. Ředitel 
seznámí prokazatelným způsobem s výší úplaty každý školní rok žáky a zákonné zástupce 
nezletilých žáků.  

Ukončí-li žák vzdělávání (podle části 7 odst. 2 Školní řád) v průběhu prvního nebo druhého pololetí 
školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Úplata není cenou za vyučovací hodinu,             
ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem. 
Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních,             
lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není 
uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

Pokud na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo Ministerstva zdravotnictví dojde 
k uzavření školy, platí následující: 

• s ohledem na povinnost základní umělecké školy poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem, úplata se nevrací. 

 

Žák přestává být žákem školy:  

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově 
hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,  

b) jestliže byl vyloučen ze školy,  

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,  

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu           
za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.  

 

Radek Štěřík, DiS., ředitel školy 


