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Informace k dotazům k distanční výuce a k úplatě za vzdělávání 

 
Velice nás mrzí stále trvající situace týkající se omezení výuky, věřte nám, že ani nás netěší 
a raději bychom se vídali osobně. Děláme maximum pro to, aby byla výuka zajištěna 
distančním způsobem a mohli jsme společně tvořit alespoň na dálku.  
 
Na začátek si dovoluji připomenout, že ZUŠ je škola, nikoli kroužek (jak vyplývá z názvu = 
základní umělecká škola), a jako taková se musí řídit zákony, vyhláškami a nařízeními 
MŠMT a dalších příslušných orgánů. Tudíž i pravomoc ředitele je svázána těmito 
nařízeními. 
 
Při distanční výuce se snažíme přizpůsobit a vybrat komunikační kanál, který nejvíce 
vyhovuje organizaci výuky i vašim možnostem. Aby však mohla distanční výuka probíhat, 
je ochota účastnit se jí nutná na obou stranách (učitel – žák).  
 
Přestože je dle nařízení MŠMT účast na distanční výuce v ZUŠ dobrovolná, nezbavuje žáky 
(zákonné zástupce) povinností vůči škole (plnění úkolů, omlouvání hodin, platba úplaty za 
vzdělání apod.) a to i v případě, že žák účast na distanční výuce odmítne.  
 
Děkujeme za pochopení! 
 
K dotazům, které se týkají úplaty za vzdělávání v základních uměleckých školách v době 
nouzového stavu, resp. omezení vyplývající z nařízení vlády či příslušných ministerstev 
nám sdělila Asociace základních uměleckých škol následující: 
 
Je třeba si uvědomit, že úplata za vzdělávání je závislá na ekonomických parametrech, 
které nemůže ředitel školy v probíhajícím školním roce nějak ovlivnit, neboť tyto vycházejí 
ze stavu v předchozím kalendářním roce. Ředitel školy podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 
71/2005 Sb. stanoví výši úplaty na období školního roku. 
V ustanovení § 8, odst. 3, věta druhá vyhlášky č. 71/2005 Sb. je výslovně uvedeno, že „za 
dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací“. Úplatu, 
resp. poměrnou část lze vrátit při ukončení studia, jen z důvodu zvláštního zřetele 
vhodných, zejména zdravotních. Stanovuje-li ředitel úplatu na období školního roku, 
nemůže ji v průběhu běžícího školního roku měnit, a to ani v době, kdy běžela výuka na 
dálku. Jedinou výjimkou je ustanovení § 8 odst. 3 věta třetí ve spojení s ust. § 7 odst. 2 
písm. c) cit. Vyhlášky (písemná žádost zákonného zástupce/žáka o ukončení studia). 
V tomto případě však nejde o změnu výše úplaty, ale její prominutí, byť jen částečné, 
konkrétnímu žáku, resp. jeho zákonnému zástupci. 



Základní umělecká škola. Přívozní 1036, 410 02 Lovosice 
 

Tel. 416 535 535  IČ: 627 69 707  www.zuslovosice.cz 
KB č.ú.  2016100267/0100  datová schránka: y472s76 

 
 
Závěr: 
S ohledem na aktuální platné předpisy tak ředitel nemůže v průběhu školního roku 
zvyšovat nebo snižovat výši úplaty v ZUŠ.  
 
V některých případech je namítáno, že např. za nevyčerpané kurzovné, tréninky ve 
sportovních oddílech apod. se poměrná část záloh vrací nebo se převádí jako záloha do 
nového období. K tomu je třeba obecně uvést, že v tomto případě jde o vztah mezi 
soukromými subjekty, tedy soukromoprávní (předpokládající rovné postavení účastníků), 
na rozdíl od výuky v ZUŠ, kde jde o vztah založený na základě správních předpisů, tedy 
jistým způsobem o vztah „veřejnoprávní“ (předpokládající, že jedna ze stran jedná z „moci 
úřední“ – např. rozhodnutí o přijetí, resp. ukončení studia). 
 
 
 
Přejeme si a věříme v to, že se situace brzy zlepší a budeme se zase společně setkávat 
a prožívat radost z umění a tvorby bez omezujících nařízení. 
 
V Lovosicích, 8. 1. 2021               Mgr. Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ 


