
Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří 

J. A. Komenského 677, okres Chomutov 

Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534 

Předpis o úhradě úplaty za vzdělávání na školní rok 2021/2022 

Rozdělení výše úplaty podle oborů a stupňů studia úplata za pololetí 
do 15.09./do 15.02. 

Úplata 
za rok do 15.09. 

HUDBY HRÁTKY (od 5 let věku max. 2 roky) 2h kolektivní výuky bez nástroje zaměření do hudeb. oboru 

TĚLO MLUVA (od 5 let věku max 2 roky) 2h kolektivní výuky se zaměřením do divadelního a taneč. oboru 

Přípravné studium individuální (hudební nástroj 1h + Hudby Hrátky 1h) 

1000,-Kč 2000,-Kč 

Hudební obor – 1. – 7.ročník I. stupně a 1. – 4. ročník II. stupně + SPD studující 
1. nástroj + hudební dílna + souborová hra (povinná od 6. roč. I. st + II. stupeň studia)
2. nástroj nebo obor
3. nástroj nebo obor

1500,-Kč 
1200,- Kč 
1000,-Kč 

3000,-Kč 
2400,-Kč 
2000,-Kč 

Výtvarný obor a Taneční obor 1.– 7.ročník I. stupně a 1. – 4. ročník II. stupně + SPD stud. 
2. obor nebo nástroj
3. obor nebo nástroj

1500,-Kč 
1200,-Kč 
1000,-Kč 

3000,-Kč 
2400,-Kč 
2000,-Kč 

Literárně-dramatický obor 1. – 7.ročník I. stupně + II. stupeň (Divadélko pod ZUŠkou) 1500,-Kč 3000,-Kč 

Studium pro dospělé – všechny obory 5000,-Kč 10000,-Kč 

Půjčovné za hudební nástroj – klávesy, kytara, housle, zobc. flétna 
saxofon, klarinet, pozoun, příčná flétna, trubka, violoncello 

500,-(I.pol)/700,-(II.pol.) 
1000,-Kč / 1400,-Kč 

1200,-Kč(vč. prázdnin) 

2400,-Kč(vč. prázdnin) 

Způsob platby 

zákonný zástupce nebo zletilý žák uvede při přihlášení žáka (v 

přihlášce) popřípadě vždy předem písemně nahlásí změnu způsobu 

platby 

Termín platby 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák platí vždy od měsíce, kdy 

nastoupil do vzdělávání. Řádné zahájení výuky září, výjimečně v 

pololetí 

• Pololetně

Jiný způsob platby – na písemnou žádost ředitelce školy 

• do 15. září I. pololetí.

• do 15. února II. pololetí

Jiný termín pouze po závazné domluvě s ředitelkou školy a účetní 

školy 

• převodem na účet č. 2169510267/0100 KB a.s.

(zpráva pro příjemce: příjmení žáka, příjmení učitele) 

• pouze výjimečně hotově v kanceláři školy dle

pracovní doby

Nedodržení termínu platby 

Jedním z důvodů k ukončení studia ze strany školy může být 

nezaplacení úplaty za vzdělávání v řádném termínu – ROZHODNUTÍ 

O UKONČENÍ STUDIA. 

 Nemá-li žák uhrazenou úplatu bez udání důvodu 

v termínu, nemůže být přijat do výuky! 
Ukončení studia • Upozornění učitelem, vedením školy nebo účetní – do 15

dnů

• 1. Upomínka - výzva k uhrazení pohledávky

• 2. Upomínka

• Pokus o smír s upozorněním na řádné ukončení studia a

s upozorněním k postoupením dalším právním krokům.

• Rozhodnutí o ukončení studia žáka, předání pohledávky k

správnímu řízení, Oznámení zřizovateli

Odkaz - Směrnice o vymáhání pohledávek 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen omlouvat 

absenci předem a informovat třídního učitele o 

dojednaných změnách s vedením školy ohledně 

termínu platby 

• K POLOLETÍ

•  Pouze písemně – odhláška do jednoho týdne od ukončení

• podle §8 vyhlášky č. 71 SB., o základním uměleckém

vzdělávání, v průběhu studia,

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ SE NEVRACÍ.

• Podle §7 vyhlášky č. 71 Sb., může z důvodů hodného

zvláštního zřetele, zejména zdravotních, poměrnou část

úplaty vrátit – písemná žádost (webové stránky)

• Bez řádného ukončení studia je žák nadále považován

za žáka školy – na základě přijetí dle přihlášky. Tímto

škole vzniká právo na úhradu úplaty i v době

dlouhodobé absence a bez udání důvodů a písemnou

žádostí zákonného zástupce o ukončení studia

Potřebné formuláře (přihlášku, odhlášku, žádosti naleznete a další dokumenty na www.zusklasterec.cz) Mgr. Zora Breczková, ředitelka školy 



Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří 

J. A. Komenského 677, okres Chomutov 

Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534 

Předpis o úhradě úplaty za vzdělávání na školní rok 2021/2022 

Rozdělení výše úplaty podle oborů a stupňů studia úplata za pololetí 
do 15.09./do 15.02. 

Úplata 
za rok do 15.09. 

HUDBY HRÁTKY (od 5 let věku max. 2 roky) 2h kolektivní výuky bez nástroje zaměření do hudeb. oboru 

TĚLO MLUVA (od 5 let věku max 2 roky) 2h kolektivní výuky se zaměřením do divadelního a taneč. oboru 

Přípravné studium individuální (hudební nástroj 1h + Hudby Hrátky 1h) 

1000,-Kč 2000,-Kč 

Hudební obor – 1. – 7.ročník I. stupně a 1. – 4. ročník II. stupně + SPD studující 
4. nástroj + hudební dílna + souborová hra (povinná od 6. roč. I. st + II. stupeň studia)
5. nástroj nebo obor
6. nástroj nebo obor

1500,-Kč 
1200,- Kč 
1000,-Kč 

3000,-Kč 
2400,-Kč 
2000,-Kč 

Výtvarný obor a Taneční obor 1.– 7.ročník I. stupně a 1. – 4. ročník II. stupně + SPD stud. 
4. obor nebo nástroj
5. obor nebo nástroj

1500,-Kč 
1200,-Kč 
1000,-Kč 

3000,-Kč 
2400,-Kč 
2000,-Kč 

Literárně-dramatický obor 1. – 7.ročník I. stupně + II. stupeň (Divadélko pod ZUŠkou) 1500,-Kč 3000,-Kč 

Studium pro dospělé – všechny obory 5000,-Kč 10000,-Kč 

Půjčovné za hudební nástroj – klávesy, kytara, housle, zobc. flétna 
saxofon, klarinet, pozoun, příčná flétna, trubka, violoncello 

500,-(I.pol)/700,-(II.pol.) 
1000,-Kč / 1400,-Kč 

1200,-Kč(vč. prázdnin) 

2400,-Kč(vč. prázdnin) 

Způsob platby 

zákonný zástupce nebo zletilý žák uvede při přihlášení žáka (v 

přihlášce) popřípadě vždy předem písemně nahlásí změnu způsobu 

platby 

Termín platby 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák platí vždy od měsíce, kdy 

nastoupil do vzdělávání. Řádné zahájení výuky září, výjimečně v 

pololetí 

• Pololetně

Jiný způsob platby – na písemnou žádost ředitelce školy 

• do 15. září I. pololetí.

• do 15. února II. pololetí

Jiný termín pouze po závazné domluvě s ředitelkou školy a účetní 

školy 

• převodem na účet č. 2169510267/0100 KB a.s.

(zpráva pro příjemce: příjmení žáka, příjmení učitele) 

• pouze výjimečně hotově v kanceláři školy dle

pracovní doby

Nedodržení termínu platby 

Jedním z důvodů k ukončení studia ze strany školy může být 

nezaplacení úplaty za vzdělávání v řádném termínu – ROZHODNUTÍ 

O UKONČENÍ STUDIA. 

 Nemá-li žák uhrazenou úplatu bez udání důvodu 

v termínu, nemůže být přijat do výuky! 
Ukončení studia • Upozornění učitelem, vedením školy nebo účetní – do 15

dnů

• 1. Upomínka - výzva k uhrazení pohledávky

• 2. Upomínka

• Pokus o smír s upozorněním na řádné ukončení studia a

s upozorněním k postoupením dalším právním krokům.

• Rozhodnutí o ukončení studia žáka, předání pohledávky k

správnímu řízení, Oznámení zřizovateli

Odkaz - Směrnice o vymáhání pohledávek 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák je povinen omlouvat 

absenci předem a informovat třídního učitele o 

dojednaných změnách s vedením školy ohledně 

termínu platby 

• K POLOLETÍ

•  Pouze písemně – odhláška do jednoho týdne od ukončení

• podle §8 vyhlášky č. 71 SB., o základním uměleckém

vzdělávání, v průběhu studia,

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ SE NEVRACÍ.

• Podle §7 vyhlášky č. 71 Sb., může z důvodů hodného

zvláštního zřetele, zejména zdravotních, poměrnou část

úplaty vrátit – písemná žádost (webové stránky)

• Bez řádného ukončení studia je žák nadále považován

za žáka školy – na základě přijetí dle přihlášky. Tímto

škole vzniká právo na úhradu úplaty i v době

dlouhodobé absence a bez udání důvodů a písemnou

žádostí zákonného zástupce o ukončení studia

Potřebné formuláře (přihlášku, odhlášku, žádosti naleznete a další dokumenty na www.zusklasterec.cz) Mgr. Zora Breczková, ředitelka školy 




