
 

Úplata za vzdělávání a školské služby na ZUŠ Bystřice n. P. 2020/2021  (tzv. školné)   
 

Výše stanovené úplaty za vzdělávání a školské služby pro ZUŠ (tzv. školné) se řídí vyhláškou  71/2005 Sb. MŠMT ČR ze 
dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání (§ 8). Na základě této vyhlášky a rozhodnutí Rady města Bystřice 
nad Pernštejnem č. 6/7/2015 ze dne 19. 5. 2015 byla výše školného pro šk. rok 2020 /2021 stanovena jako souhrn 
platby žáka a příspěvku obce, ve které má žák trvalé bydliště takto:      

      

 

* V případě, že obec příspěvek na vzdělávání stanovený rozhodnutím Rady města Bystřice n. P.  žákovi neuhradí, 

přechází povinnost uhradit tuto část platby školného na rodiče (zákonného zástupce). Rada města Bystřice nad 
Pernštejnem již žákům z Bystřice nad Pernštejnem usnesením č.  6/7/2015 příspěvek schválila. O schválení příspěvku 
dalšími obcemi bude vedení ZUŠ rodiče těchto obcí informovat, nebo se sami mohou o aktuální situaci informovat                 
u vedení příslušné obce. 
 

**Plnou částku za školné platí pouze žáci s trvalým bydlištěm v obcích a jejich místních částech, které nepřispívají na 
umělecké vzdělávání (stav k 13. 6. 2019). Některé z těchto obcí (níže označeno „proplatí“) uhradí příspěvek 300,-Kč na 
základě platebního dokladu zpětně na pokladně obce: 
Jimramov   Radkov    Rovečné (proplatí) Dolní Libochová 
Sedliště    Rodkov (proplatí)   Olešnice   Nedvědice 
Prosetín (proplatí)  Věstín (proplatí)  Zubří   Černovice 
Brťoví    Moravec    Strážek   Velká Losenice 
       

Úplata za vzdělávání a školské služby se platí pololetně (za září – leden a za únor – červen). 
Za 1. pol. od 25. 6. 2020 do 31. 7. 2020  (na základě osobní žádosti rodičů lze stanovit splátkový kalendář). 
Za 2. pol. od 1. 1. 2021 do 15. 2. 2021. 
Platbu lze hradit převodem z účtu, složenkou nebo skládat v hotovosti v Komerční bance na účet číslo: 43-8510030257 
/0100, variabilní symbol = číslo, které žákovi vygeneroval systém iZUŠ na přihlášce  
(v případě potřeby Vám jej sdělí vyučující), specifický symbol = 100 (I. pololetí), 200 (II. pololetí). 
Nezaplacení úplaty za vzdělávání a školské služby ve stanovaném termínu je důvodem k přerušení docházky do ZUŠ 
(Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Sb. MŠMT ČR, (§ 7, d). Přestane-li se žák bez závažných důvodů 
zúčastňovat vyučování, zaplacená úplata za vzdělávání se nevrací. 
Úplata za vzdělávání a školské služby se vrací v případě řádně omluvené nepřítomnosti žáka ve všech předmětech, a to 
pokud žák chybí celý kalendářní měsíc. Řádnou omluvou se rozumí písemné vyjádření zákonných zástupců žáka oložené 
lékařským potvrzením na příslušné období. Rovněž se vrací v případě, že se ve škole nevyučovalo po dobu celého 
kalendářního měsíce. 
V Bystřici n. P. dne 13. 6. 2020                                                                     Mgr. Milada Krásenská, ředitelka školy 

Hudební obor – pololetní platba platba 
žáka 

příspěvek 
obce* 

školné 
celkem** 

Přípravná hudební výchova A PHN + nástroj 1400,- 300,- 1700,- 

Přípravná hudební výchova B PHN + hlasová příprava 800,- 300,- 1100,- 

Přípravná hudební výchova C pouze PHN 400,- 300,- 700,- 

Hra na nástroj nebo zpěv skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 

Hra na nástroj nebo zpěv individuální výuka – 1 hod. týdně 1600,- 300,- 1900,- 

Hra na nástroj nebo zpěv individuální výuka – 1,5 hod. -//- 1900,- 300,- 2100,- 

Hra na nástroj nebo zpěv individuální výuka – 2 hod.   -//- 2100,- 300,- 2400,- 

Druhý nástroj nebo zpěv individuální výuka – 1 hod.   -//- 1000,- 300,- 1300,- 

Sborový zpěv kolektivní výuka 400,- 300,- 700,- 

Výtvarný obor – pololetní platba platba 
žáka 

příspěvek 
obce* 

školné 
celkem** 

Přípravná výtvarná výchova skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 

Výtvarná výchova skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 

Taneční obor – pololetní platba platba 
žáka 

příspěvek 
obce* 

školné 
celkem** 

Přípravná taneční výchova skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 

Taneční výchova skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 


