
Úplata za vzdělávání v době zákazu 
přítomnosti žáků v ZUŠ 
 
Vážení rodiče, 

dovolujeme si zveřejnit údaje převzaté z webu MŠMT včetně odkazu níže, které byly 
zveřejněny dne 17.4.2020, ohledně úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní 
přítomnosti žáků v ZUŠ.  

Z informací MŠMT vyplývá, že úplata za vzdělávání na ZUŠ se nevrací.   

Další důvody, proč nebudeme vracet úplatu za vzdělávání. 
Základní umělecká škola Milovice, příspěvková organizace,  
pokračuje ve výuce dál distančním způsobem od 17.3.2020. 
Každý vyučující zadává žákům práci na dálku,  
prostřednictvím elektronické žákovské a rozesíláním emailů, výuka on line dle 
individuálních možností. 
V prostorách školy se doposud topilo, budovalo se v sále (klimatizace a akustické 
úpravy) a dále se nepočítalo s nákupem dezinfekčních a ochranných prostředků, 
které jsme nuceni ve větším měřítku nyní povinně nakoupit a pravidelně doplňovat. 
Z těchto důvodů se úplata vracet nebude. Úplata je na provoz školy a nákladů s tím 
spojených a je pouze zlomkem celkových nákladů na vzdělávání žáka v ZUŠ. 
Děkuji za pochopení a přeji všem mnoho sil a zdraví. 
 
 
MgA. Romana Matějková 
ředitelka 

 

Informace MŠMT najdete na  http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-
opatrenim-ke-koronaviru 

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ  

Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ. 
Materiál naleznete 
zde: https://www.asociacezus.cz/ckfinder/userfiles/files/Z%C3%A1sobn%C3%ADk%20distan%C4%8Dn%C3
%ADch%20aktivit%20-%20ZU%C5%A0.pdf  

1. 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.   

2. 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.   
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3. 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.  

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ 
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným 
v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět 
navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.  

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.  

Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021 
Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby 
byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před 
jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení 
zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.  

 

 
 

 


