
 
 

Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o.  

Masarykova 974, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 084 24 331, IZO: 181 111 471 

email: zus@sinfonie.cz   |   web: www.zus-sinfonie.cz   |   tel.: 774 457 269 

DOHODA O PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 974, PSČ 373 41, 
IČO: 084 24 331, zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6959, 
zastoupená ředitelem panem Petrem Píšou, dále jen škola, na straně jedné  
a 
dále jen žák, na straně druhé :  
 
 

Příjmení a jméno žáka                                                                                       Datum narození/RČ  
 

Bydliště, PSČ       Žák navštěvuje ZŠ, SŠ/ třída/ročník 
 

Předmět výuky                                                                                                                 Učitel 
 

1. Škola se touto dohodou zavazuje, že poskytne žákovi, podle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném 

znění, a vyhlášky MŠMT ČR č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, základy 

vzdělávání ve výše uvedeném hlavním předmětu. Rozsah studia je dán platnými učebními plány 

(obsaženými v ŠVP), pravidelným rozvrhem hodin a Školním řádem.  

2. Úplata za vzdělávání žáka ve školním roce je od 1.9.2020 stanovena vnitřním předpisem školy  

„Úplata za vzdělávání žáka“ (jinak sazebník úplaty), který je přílohou této dohody. Termín úhrady na I. 

pololetí je do 20. září, termín úhrady na II. pololetí je do 20. února příslušného školního roku. Úhrada 

bude provedena bezhotovostně na účet školy vedený u ČSOB, a.s. číslo účtu : 289694866/0300.  

3. Částka k úhradě za I. pololetí a přidělený variabilní symbol jsou uvedeny na předpisu, který žák obdržel 

spolu s touto dohodou. Částka k úhradě a přidělený variabilní symbol za II. pololetí budou uvedeny 

v předpisu, který žák obdrží před koncem I. pololetí příslušného školního roku.  

4. Žák, resp. jeho zákonný zástupce se touto dohodou zavazuje, že škole uhradí úplatu za vzdělávání ve 

stanovené výši a ve lhůtě splatnosti. Neuhrazení úplaty za vzdělávání je důvodem k vyloučení žáka ze studia. 

5. Ve výjimečných případech může ředitel školy snížit výši úplaty za vzdělávání žáka, a to na základě písemné 

řádně odůvodněné žádosti zákonného zástupce.  

6. Přestane-li žák bez závažných důvodů navštěvovat vyučování, uhrazená úplata se nevrací. Uhrazená úplata 

(resp. její poměrná část) se vrací na základě písemné žádosti zákonného zástupce při řádně omluvené 

nepřítomnosti žáka ve všech předmětech trvající déle než čtyři po sobě jdoucí týdny nebo jestliže se ve škole 

déle než čtyři po sobě jdoucí týdny nevyučovalo. 

7. Přihlásit a odhlásit ze studia lze jen na začátku a konci pololetí. 

8. Případné změny sazeb úplaty za vzdělávání na další období budou uvedeny na internetové stránce školy. 

9. Žák a jeho zákonný zástupce prohlašují, že si přečetli Školní řád, rozumí mu a zavazují se chovat a jednat 

podle něj. Výpis ze Školního řádu je uveden na druhé straně této dohody. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

V Hluboké nad Vltavou dne …………………………………    
 
 
………………………………………………………………………………                    Petr Píša         
Podpis žáka, za nezletilého podpis zákonného zástupce                      ředitel školy   


