Základná umelecká škola Dezidera Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou

ROZHODNUTIE č. 1
riaditeľa ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou
o výške príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených so
štúdiom (školné) pre školský rok 2021/2022

Riaditeľ ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach nad Bebravou Vydáva toto Rozhodnutie č.1
- 2021/2022 podľa ods. 1, 2, 3 a 4 článku III. VZN č. 72 o určení výšky príspevku
zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v meste Bánovce nad Bebravou, ktoré bolo schválené uznesením MsZ
č. 12/2008, bod B/6, v znení neskorších doplnkov.

Zákonný zástupca žiaka prispieva:
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ na žiaka prispieva
zákonný zástupca mesačne sumou:
a) 15,- € ak žiak študuje maximálne dva študijné odbory, má od 5 do 25 rokov
veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a zároveň
zákonný zástupca žiaka, odovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber údajov
b) 40,- € ak žiak navštevuje tretí a ďalší študijný odbor.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole prispieva zákonný zástupca žiaka / žiak mesačne sumou 40,- € ak má žiak od
5 do 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a
zároveň zákonný zástupca žiaka, neodovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber
údajov alebo ak je žiak starší ako 25 rokov.
3. Zriaďovateľ (Mesto Bánovce nad Bebravou) ZUŠ Dezidera Kardoša v
Bánovciach nad Bebravou môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o znížení
alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak o to písomne
požiada plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka.

Platbu je potrebné realizovať v kancelárii školy do 15.00 hodiny, od 15.00
hodiny u triednych učiteľov alebo cez účet č. 2402083856/0200 najneskôr do
28. februára 2022.
Prehľad výšky školného za obdobie september – december 2021:
-

individuálne/skupinové vyučovanie 4 x 15 = 60 €,
dospelí individuálne/skupinové vyučovanie 4 x 40 = 160 €,
študujúci 3 a viac odborov 4 x 40 = 160 €,
žiak, ktorého zákonný zástupca neodovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber
údajov v individuálnom/skupinovom odbore 4 x 40 = 160 €.

Prehľad výšky školného za obdobie január – jún 2022:
-

individuálne/skupinové vyučovanie 6 x 15 = 90 €,
dospelí individuálne/skupinové vyučovanie 6 x 40 = 240 €,
študujúci 3 a viac odborov 6 x 40 = 240 €,
žiak, ktorého zákonný zástupca neodovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber
údajov v individuálnom/skupinovom odbore 6 x 40 = 240 €.

V odôvodnených prípadoch je možné platbu uskutočniť aj mesačne po dohode s
riaditeľom školy.
V prípade platby cez účet – IBAN: SK7202000000002402083856.
Do poznámky uviesť meno žiaka! Ďakujem.

Mgr. art. Silvester Lavrík, v.r.
riaditeľ školy

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 02. 09. 2021

