
 
Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267,  

okres Chomutov  
 

     STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ – 2018/2019 
 
Na základě vyhlášky č.71/2005 Sb., stanovuji výši úplaty za vzdělávání v ZUŠ 
Jirkov takto: 
 
 

Přípravné studium                                                  Měsíčně 
 
Všechny obory-HO,VO, TO, LDO                       260,- Kč   
  
 
Základní studium                                                    Měsíčně 
 
Všechny obory- HO, VO, TO, LDO                     260,- Kč 
Hudební obor -   Ventilky, RDB                            100,-  
Studium pro pracující - HO, VO, TO, LDO        500,- Kč 
                             
 
Pronájem hudebních nástrojů :                   300,- Kč /pololetí         
                                                                                               
 
Úhrada úplaty za vzdělávání : 
I.   platební období   září – leden     úhrada do 15.9. t.r. 
II. platební období   únor – červen     úhrada do 15.2. t.r. 
 
 
Školné je možno platit dvěma způsoby: 
1. Převodem na účet ZUŠ Jirkov u KB Jirkov, č.ú. 8337441/0100, VS 9, KS 0138 
    - úhradu proveďte pod příjmením žáka ( z důvodu identifikace platby) 
2. Hotově v kanceláři školy 

 
 
V Jirkově dne 12.8.2018                                           Milena  S a i l e r o v á 
                                                                                         ředitelka školy 
 



 
O jiný způsob úhrady úplaty za vzdělávání  může zákonný zástupce žáka či zletilý 
žák písemně zažádat a na základě této žádosti bude sepsána smlouva o splátkách 
úplaty za vzdělávání 
 /např.čtvrtletně,měsíčně/.  
Úhrada školného za měsíce  ZÁŘÍ- ŘÍJEN je však splatná vždy 
JEDNORÁZOVĚ do 15.9. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
O jiném způsobu úhrady rozhoduje ředitelka školy. Žákům, kteří měli v minulosti 
problémy v platbách úplaty /byli upomínáni/, nemusí být tato žádost schválena. 
V tomto případě se budou řídit směrnicí ZUŠ Jirkov o stanovení úplaty za 
vzdělávání, tedy pouze pololetními platbami. 
  
Odhlášení žáka z výuky se provádí vždy pouze písemnou formou. 
Odhlásit žáka z výuky lze pouze: 

- 1/ k ukončení I. pololetí- tj. k 29.1. 
- 2/k ukončení školního roku, tj. k 30.6. 
- 3/z jiných závažných důvodů - zdravotní důvod, změna bydliště  

            /zdravotní důvod- nutno doložit lékařské potvrzení/ 
UPOZORNĚNÍ ! ! – Dokud škola neobdrží odhlášku, je nucena vést žáka ve 
stavu žactva a účtovat a vyžadovat úhradu školného. 
 
Formuláře- žádost o jiném způsobu úhrady a odhláška  jsou k vyzvednutí 
v kanceláři školy. 
 
Školné je možno platit dvěma způsoby: 
 
1. Převodem na účet ZUŠ Jirkov u KB Jirkov 
     č.ú.  8337441/0100, VS 9,  KS 0138  

/do zprávy pro příjemce – příjmení žáka- /identifikace platby/ 
2. Hotově v kanceláři školy, a to : 

pondělí, středa         8,00-10 hod.             11-17 hod. 
úterý, čtvrtek           8,00-10 hod.             11-15,30 hod. 
pátek                         8,00-10 hod.             11-14 hod. 
 
Další případné dotazy adresujte vždy nejprve třídním učitelům Vašich 
dětí. 
 
 
V Jirkově dne 12.8.2018                                             Milena  S a i l e r o v á 
                                                                                           ředitelka školy 

 


