
 

 
ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 

 ČESKÉ REPUBLIKY 
Klapkova 25 

182 00 PRAHA 8 
IČO 69346178 

 

Bankovní spojení: 40407 40407 / 2010 
IČO: 693 46 178 
www.asociacezus.cz 

Tomáš Kolafa 
výkonný ředitel AZUŠ ČR, 605 570 036   

                                           kolafa@zusliberec.cz  

Jindřiška Kudrlová 
prezidentka AZUŠ ČR 

                                              kudrlova@zuspisek.cz 

 

   Praha, 18. 2. 2020 
Vážení přátelé, 
 
po mnohaletém úsilí se AZUŠ ČR podařilo na MŠMT ČR zdůvodnit a vyjednat podstatné změny ve financování ZUŠ. 
Kromě změny systému financování dochází současně k výraznému zvýšení normativů pro ZUŠ. V této souvislosti 
bychom Vás rádi upozornili na několik důležitých skutečností. 
 
Hlavní změny, ke kterým dochází ve financování ZUŠ 
 

1) Stanovení výše normativů podle požadavků RVP (základním východiskem pro stanovení výše jednotlivých 

normativů jsou požadavky definované v RVP ZUV) 

 

2) Sjednocení normativů pro všechny ZUŠ v ČR (Určení konkrétní výše normativů se přesouvá z krajských 

úřadů na MŠMT ČR, které stanovuje stejné normativy pro všechny ZUŠ v celé ČR) 

 

3) Vázání finančních prostředků pro ZUŠ (finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytované  ZUŠ 

prostřednictvím normativů již není možné použít k jiným účelům) 

 

4) Přesnější, spravedlivější rozdělování finančních prostředků (normativy pro jednotlivé obory jsou dále 

členěny podle stupně vzdělávání)      

 

Co je nyní pro ZUŠ důležité 
 
Jedním z hlavních argumentů, který se AZUŠ na MŠMT podařilo zdůvodnit a který MŠMT akceptovalo, byla 
skutečnost, že za stávajícího způsobu financování a výše normativů nemůže většina škol naplnit požadavky RVP ZUV. 
Zvýšení normativů a tím i finančních prostředků pro ZUŠ tak MŠMT poskytuje zejména na realizaci požadavků RVP           
a zároveň na vytvoření většího časového prostoru pro další zkvalitňování výuky, které je jedním z hlavních cílů 
reformy financování celého regionálního školství. 
 
Aby měly ZUŠ i v dalších letech k dispozici dostatek finančních prostředků pro svoji činnost, je nyní důležité, aby byl 
zvýšený objem finančních prostředků státního rozpočtu využit zejména nárůstu počtu vyučovacích hodin 
v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Jinak řečeno, v ideálním případě by při zachování stejného počtu žáků měly 
vzrůst úvazky pedagogických pracovníků. Bylo by velice krátkozraké začít rozšiřovat počty žáků ZUŠ, nebo využít 
zvýšené finanční prostředky k neúměrnému růstu nadtarifních složek mzdy. To by neúnosně zatížilo rozpočet 
MŠMT, které by nemohlo takový objem finančních prostředků státního rozpočtu ZUŠ v dalších letech poskytovat         
a muselo by jejich výši nějakým způsobem omezit.    
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ke změnám ve financování ZUŠ dochází ve zcela výjimečné situaci, kdy bylo 
ukončeno zavádění školních vzdělávacích programů v ZUŠ a kdy dochází k zásadní reformě financování celého 
regionálního školství. Taková konstelace příznivých okolností se již dlouho opakovat nebude. Nabízí se nám tak 
jedinečná příležitost k rozšíření časového prostoru pro výuku v ZUŠ,  kterou bychom tentokrát neměli promarnit!  
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