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Aktuálně z AZUŠ ČR 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
dovolujeme si vás informovat o aktivitách, které v současné době podnikáme a jaké oblasti 
řešíme: 
 
1) Připomínkovali jsme vyhlášku č. 75/2005 Sb. a odeslali na MŠMT. 
 
2) Poslali jsme na MŠMT dotazy k úplatě za vzdělávání, čekáme na vyjádření k několika možným 
situacím, kdy vzniká nárok a kdy není nárok na vrácení úplaty. 
MŠMT se tento týden na svých webových stránkách vyslovilo k jedné otázce o úplatě, a to za 
předpokladu, že běží výuka na dálku a zákonní zástupci ji akceptují. 
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru 
Část z informace na webu MŠMT, týkající se úplaty za vzdělávání v ZUŠ: 
 
Školné, poplatek za ubytování 
V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je školné podle vyhlášky stanoveno na celý 
školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na 
vrácení části úplaty tedy není právní nárok. V ZUŠ soukromých zřizovatelů záleží na smlouvě. 
 
3) S MŠMT jsme konzultovali informace k závěrečným zkouškám a postupovým zkouškám. 
Jakmile MŠMT zveřejní odpovědi a vyjádření na svých webových stránkách a nám bude zasláno, 
okamžitě vám jej předáme rozsévačem i s upozorněním na odkaz na webu MŠMT. 
 
4) S MŠMT jsme v intenzivní komunikaci a řešíme zcela nové situace, které nám přináší nouzový 
stav. 
 
5) Dne 16. 3. 2020 jsme vás informovali, že Rada AZUŠ distančně pracuje, protože se nemůže 
fyzicky scházet. 
Pokud máte dotazy, směřujte je svým předsedům v kraji nebo na e-mail kolafa@zusliberec.cz. 
Budeme se vám snažit odpovídat obratem nebo po konzultacích s právníky, MŠMT a dalšími 
institucemi. 
 
6) V příloze Vám zasíláme právní vyjádření k pronájmům prostor budov, kde probíhá výuka a ke 
stravenkám pro zaměstnance škol v době výuky na dálku. 
 
Z AZUŠ ČR vám přejeme hodně zdraví, sil, optimismu a hezké Velikonoce 
 
Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ 
Tomáš Kolafa, výkonný ředitel AZUŠ  
 
V Praze 8. 4. 2020 


