DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ

Máte-li oprávněný důvod řešit úplatu za vzdělávání v naší škole, tedy jestliže nastaly důvody
„vážného zřetele“ (viz Vyhláška o ZUŠ), kontaktujte vedení školy.
Před tím se však seznamte s metodikou a výkladem Ministerstva školství. Naše škola se
ojedinělým případům věnuje a posuzuje je individuálně z pohledu obou stran. Škola také tedy
posuzuje, v těchto individuálních případech, náplň a náročnost zadané látky pro domácí výuku a
pravidelnost výzev, informací a výstupů, dále pak časovou náročnost pro vyučujícího (např.: výtvarný
obor = 1 učitel = 100 žáků). Je nutno však zdůraznit, že úplata za vzdělávání, není finančním příspěvkem
na učitele (ten je placen ve 100% státem), ale jde o finanční příspěvek na samotný provoz školy a ten
z rozhodnutí státu, přerušen nebyl. Distanční výuka byla zajištěna napříč všemi obory.
V níže uvedených bodech b), d) naše škola nabízí domluvu, jako například přerušení studia,
částečné převedení úplaty na další školní rok, úlevy na základě platební neschopnosti v důsledku COVID
sociálně slabším rodinám. Ve všech případech musí být úplata doplacena v plné výši přiděleného
předpisu. Domluva je opodstatněná pouze v případech, že zákonní zástupci předem podali
informace, tedy NEVZTAHUJE SE NA INFORMACE PODANÉ DODATEČNĚ.
Možnosti, které mohly nastat (najdete také na stránkách MŠMT):
a) Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu
poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP
tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím
prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

b) Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na
dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem
školy.

c) Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi
nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy řádného do
ukončení. (pozn.: Škole vzniká nárok na úplatu přesáhne-li toto řádné neukončení do dalšího
školního roku.)

d) Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci předem informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem
školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení.
Ukončení vzdělávání je vždy k pololetí. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ,
může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Úplata se nevrací.
Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že
ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele,
zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci
lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.
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