
  
 
 

         Vnitřní směrnice 
o snížení nebo vrácení příspěvku na provoz školy 

 
I. Snížení příspěvku: 

Snížení příspěvku ze sociálních důvodů se přiznává vždy na půl roku a to na základě písemné žádosti 
rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s doložením všech příjmů rodiny (čisté mzdy otce i matky, 
výživného, dávek městského úřadu a sociálních dávek). Žádost musí být doručena do 30. září a 31. ledna 
(OSVČ do 10. dubna). Na pozdější doručené žádosti nebude brán zřetel. 
 
Sazebník slev: čistý měsíční příjem rodiny       sleva ve výši 

- do 15 000,- Kč     75 % 
- do 20 000,- Kč     50 % 
- do 25 000,- Kč     25 % 

 
O slevu může žádat:     a) žák navštěvuje 3 a více oborů, sociálně slabá rodina (měsíční příjem  

    do 15 000,- Kč) může žádat o slevu již při dvou oborech  
    b) sourozenci navštěvují 3 a více oborů, sociálně slabá rodina (měsíční 
    příjem do 15 000,- Kč) může žádat o slevu již při dvou oborech 

       c) v případě čtyř a více oborů na rodinu se sleva povyšuje o jeden stupeň 
 
II. Vrácení příspěvku: 

Vrací se poměrná část příspěvku 50%. Tato část bude vrácena pouze v případě, kdy žák nebude moci 
navštěvovat výuku ze zdravotních důvodů nebo z důvodu ozdravného pobytu po dobu nejméně tří souvislých 
týdnů. Při kratší délce nemoci se příspěvek na provoz školy nevrací. Dlouhou nepřítomnost ve výuce              
ze zdravotních důvodů, ozdravného pobytu nebo ukončení výuky ze zdravotních důvodů je třeba doložit 
lékařským potvrzením.  
 

V případě ukončení studia ze zdravotních důvodů bude za měsíce, kdy žák již nebude výuku 
navštěvovat, vráceno 100% zaplaceného příspěvku na provoz školy. 

 
V případě ukončení studia z důvodu změny bydliště bude za měsíce, kdy žák již nebude výuku 

navštěvovat, vráceno 100% zaplaceného příspěvku na provoz školy.  
 
Při  neuskutečnění  výuky z důvodu  nemoci učitele (výuka není suplována) se přizná snížení ve výši 

50 % za každou třítýdenní souvislou neuskutečněnou výuku hlavního předmětu (tj. nástroje, výtvarný obor, 
taneční obor,  netýká se hudební nauky, komorní hry, doprovodů…). 

 
Při krátkodobé občasné nepřítomnosti žáka ve výuce se příspěvek na provoz školy nevrací.  
 
O vrácení příspěvku na provoz školy z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve výuce požádá rodič 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák ředitele školy písemně, nejdéle však do 10-ti dnů     
po návratu do výuky. Svou nepřítomnost doloží lékařským potvrzením. 
 
III. Závěrečné ustanovení:  

O jednotlivých rozhodnutích o poskytnutí slevy na příspěvku nebo vrácení příspěvku je vedena 
písemná evidence, která je založena v kanceláři školy.  
 
 
Touto směrnicí se ruší směrnice ze dne 1. září 2018.  
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.  
 
 
 
v Hořicích dne 27. srpna 2020 
                    ………………………………. 
             ředitelka školy 
                                    Vlasta Jahelková 


