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Informace AZUŠ ČR k úplatě za vzdělávání  
v době po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 

 
Po komunikaci se Sekcí legislativy MŠMT informuje AZUŠ ČR o situacích, které mohou nastat v souvislosti 
s úplatou za vzdělávání. 
 
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.   
 
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.  
Pokud ZUŠ poskytuje vzdělávání na dálku, úplata se vrací pouze v případě, že žák ukončí vzdělávání v ZUŠ. 
V této souvislosti není rozhodné, zda se žák na dálku vzdělává, nebo nereaguje. Situace, kdy žák ukončí 
vzdělávání, je zpravidla řešena ve školním řádu (vnitřním předpise); ten však nemusí počítat s aktuální 
mimořádnou situací. 
Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. 
vyšší moc. Pokud však ZUŠ neposkytuje vzdělávání na dálku – neposkytuje tedy veřejnou službu – a úplata 
by se měla vracet. Lze analogicky použít princip „zvláštního zřetele hodné situace“ (analogie k § 8 odst. 3 
věta druhá vyhlášky 71/2005 Sb.). Považujeme za nesprávné si úplatu ponechat v situaci, kdy škola žádnou 
službu neposkytuje. Úplata se tedy vrací žákům v oboru, kde neprobíhá výuka na dálku. Tato situace 
zpravidla ve školním řádu (vnitřním předpise) řešena není, jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou 
situaci. 
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