Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša

Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ školy (Biskupstvo
Nitra - diecézny školský úrad) určí výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša.
Zriaďovateľ Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša (Biskupstvo Nitra - diecézny školský
úrad) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 4, ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Riaditeľ Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša môže k 31. januáru alebo k 30. júnu
rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka
neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní.
Riaditeľ Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho
žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu § 51 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Príspevok sa v takomto prípade nevracia.
Podľa § 7 ods. 3 vyhlášky 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole Ak
žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie
štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné
ukončenie štúdia. Príspevok sa v takomto prípade nevracia.

Výška mesačného príspevku na školský rok 2019/2020 pre žiakov a študentov
od 5 do 25 rokov.
Odbor
Hudobný
Hudobný
Lit. - dramatický
Výtvarný

Forma štúdia
individuálna
skupinová
skupinová
skupinová

Výška mes. príspevku (€) Celý šk. rok (€)
5,00
50,00
2,50
25,00
2,50
25,00
2,50
25,00

Výška mesačného príspevku na školský rok 2019/2020 pre študentov nad 25
rokov.
Odbor
Hudobný
Hudobný
Lit. - dramatický
Výtvarný

Forma štúdia
individuálna
skupinová
skupinová
skupinová

Výška mes. príspevku (€) Celý šk. rok (€)
75,00
750,00
50,00
500,00
50,00
500,00
50,00
500,00

Kvôli zníženiu administratívnej náročnosti sa príspevok uhrádza ročne
alebo polročne. Dátum splatnosti príspevku v prvom polroku šk. roka 2019/2020
je k 15. 11. 2019. Dátum splatnosti príspevku v druhom polroku šk. roka
2019/2020 je 15. 4. 2020.
Príspevok je možné uhradiť dvoma spôsobmi:
- poštovou poukážkou (vydáva a zároveň kontroluje uhradenie triedny učiteľ)
- elektronicky (údaje poskytne triedny učiteľ)

V Topoľčanoch, dňa 28. augusta 2019

Mgr. Martin Pavlovič
riaditeľ školy

