Příloha č. 1 ke Školnímu řádu ZUŠ Chotěboř ze dne 30. srpna 2021
Podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání
Školným se rozumí příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole
Na základě písemné žádosti žáka nebo žákových zákonných zástupců může ředitel školy udělit slevu na
školném z důvodu nekonání výuky nebo ze sociálních důvodů. Na poskytnutí slevy není právní nárok.
Slevu na školném z důvodu nekonání výuky je možno udělit, pokud se neuskuteční za sebou jdoucí 4
vyučovací hodiny z důvodu nemoci žáka, učitele, nebo obojí. Nezapočítávají se prázdniny a svátky.
Nemoc žáka je nutno doložit lékařským potvrzením, nebo čestným prohlášením rodičů. Náklady spojené
s vystavením lékařského potvrzení škola neproplácí. Učitel má na základě nařízení ředitele právo z výše
uvedených důvodů zameškanou výuku nahradit. Tím zaniká nárok na vrácení školného. Nevyužije-li žák
náhradní hodiny za zameškanou výuku, nevzniká mu tím opět nárok na vrácení školného. Na náhradní
hodinu za zameškanou výuku z důvodu absence žáka nárok nevzniká.
Výpočet výše nároku na slevu ze školného v ZUŠ Chotěboř
Vzoreček pro výpočet slevy za nemoc v jednom měsíci:

X1 = Š x N/PDM,

kde X1 = výše vypočtené slevy za 1 měsíc, Š = výše měsíčního školného ( 1/10 ročního školného ), N =
počet dní nemoci v posuzovaném měsíci ( nezapočítávají se soboty, neděle, státní svátky a prázdniny ),
PDM = počet dní v měsíci ( mimo sobot, nedělí, státních svátků a prázdnin )
Vzoreček pro výpočet slevy za nemoc probíhající ve více měsících: X = X1 + X2 + X3 + ... Xn
kde X = výše celkové slevy a X1 až Xn jsou dílčí výpočty slev podle předchozího vzorečku za jednotlivé
měsíce, do nichž nemoc zasáhla.
V komplikovaných případech absencí si ředitelství školy vyhrazuje právo individuálního posouzení a
rozhodnutí. O výši udělené slevy je ředitelem školy vydáno písemné rozhodnutí, jehož kopii obdrží
oprávněný, v případě nezletilosti oprávněného jeho zákonný zástupce. V rozhodnutí je oprávněný, nebo
jeho zákonný zástupce informován o výši a formě udělené slevy, případně o zamítavém stanovisku.
Poskytnutí slevy na školném ze sociálních důvodů je plně v kompetenci ředitele školy, který důkladně
zváží důvody žadatele o slevu. Žák nebo jeho zákonný zástupce žádající o slevu podá písemnou žádost
řediteli školy, ve které uvede důvody vedoucí k požadavku poskytnutí slevy. Poskytnutí slevy ze
sociálních důvodů je podmíněno zejména některou z těchto skutečností:
a) žák žije v neúplné rodině a jeho rodič, případně jiný zákonný zástupce, se kterým žák žije ve
společné domácnosti, pobírá "Dávky státní sociální podpory" ze sociálních dávek, vyplácených
Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci sociální politiky státu.
b) zákonný zástupce žáka platí 4 nebo vice plateb za vzdělávání (tato sleva je poskytována
automaticky, příjemce slevy nemusí podávat žádost).
Sleva se poskytuje s ohledem na finanční možnosti školy, obvykle 50% z předepsané výše školného.
Ve výjimečných případech může sleva dosáhnout až 100% z předepsané výše školného.

V Chotěboři dne 30. 08. 2021

