
  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  FRANTIŠKA  SUŠILA  ROUSÍNOV 
                                    Sušilovo náměstí 14, PSČ 683 01 
  tel: 517 371 466, 608 522 346                             e-mail: zusrousinov@seznam.cz 

____________________________________________________________ 
 

 

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023 
 

 

  

OBOR 

 

MĚSÍČNĚ 

 

POLOLETNĚ 

 

Hudební obor - individuální výuka (hlavní nástroj) 

 

290,- 
 

1.450,- 

Hudební obor - individuální výuka (druhý nástroj) 140,- 700,- 

Hudební obor - skupinová výuka (dva a více žáků v hodině) 140,- 700,- 

Hudební obor - 0,5 lekce ve zpěvu + hra na nástroj 80,- 400,- 

Hudební obor - Přípravná hudební výchova 190,- 950,- 

   

Výtvarný obor - kolektivní výuka 210,- 1.050,- 

Výtvarný obor - Přípravná výtvarná výchova 180,- 900,- 

   

Taneční obor - kolektivní výuka 200,- 1.000,- 

Taneční obor - Přípravná taneční výchova 170,- 850,- 

 

 

Úplatu za vzdělání uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet ZUŠ Fr. Sušila.  
Ve výjimečných případech lze s paní účetní dohodnout úhradu v hotovosti v kanceláři školy. 

 

Platbu provádějte v těchto termínech:  I. pololetí: do 15. září 

       II. pololetí: do 15. února  

 

Rozhodnutí o výši úplaty za vzdělání se řídí Vyhláškou 71/2005 Sb. o základním uměleckém 

vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. 

 

 

Úplata za vzdělávání není určena na vzdělávání, ale na neinvestiční výdaje, 

tj. např. provoz nemovitého majetku, nájem, opravy a údržbu movitého majetku, revize, pojistky, 

dopravu, vybavení školy, energie (voda, plyn, elektřina) a další provozní výdaje. 

 

Je-li žák nepřítomen celý měsíc, snižuje se úplata o platbu za tento měsíc předložením potvrzení   

od lékaře nebo čestným prohlášením zákonných zástupců. 

 

Při nemoci pedagoga delší než jeden měsíc (pokud není zajištěno zastupování) se úplata rovněž 

snižuje o dobu jeho nepřítomnosti. 

 

V případě, že nebude uhrazena úplata za vzdělávání ve stanoveném termínu, přestává být žák 

v souladu s vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání žákem školy.  
Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem     

v mimořádných případech i jiný termín úhrady. 

 

 

    

V Rousínově  20. 6. 2022           Hana Jánská, MBA  

                                                                    ředitelka školy  


