Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice
SMERNICA
ÚHRAD ČIASTOČNYCH NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM
podľa § 33a zákona č. 596/2003 Z. z.
Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice má príjem z úhrad školného od rodičov
školy.
Platby prebiehajú bezhotovostne prevodom na príjmový účet školy číslo IBAN:SK65 5600
0000 0093 0902 8002 v Prima banke Slovensko bezhotovostne alebo poštovou poukážkou
typu U.
Stanovenie príspevku žiaka na úhradu nákladov spojených so štúdiom mesačne na šk. rok
podľa VZN mesta Košice č. 103/2008 a jeho zmien schválených Mestským zastupiteľstvom :
Základné školné
s čestným
prehlásením

Druhý predmet a bez čestného
prehlásenia

Nad 25
rokov

vek 5-16 rokov vek 16-25 rokov

prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní
prípravné štúdium a základné štúdim I. II. stupňa v
indivuduálnom vyučovaní a *žiaci štúdia pre
dospelých
skupinové vyučovanie základného štúdia I. a
II.stupňa a * žiaci v štúdiu pre dospelých

7€

14 €

25 €

35 €

11 €

25 €

50 €

70 €

8€

16 €

31 €

42 €

individuálne vyučovanie v štúdiu pre dospelých,
ktorí majú vlastný príjem

70 €

skupinové vyučovanie v štúdiu pre dospelých, ktorí
majú vlastný príjem

42 €

rozšírené štúdium v individuálnom vyučovaní

13 €

30 €

60 €

80 €

rozšírené štúdium v skupinovom vyučovaní

11 €

18 €

37 €

49 €

Evidenciu školného vedie hospodárka školy. Školné je odvádzané mesačne z príjmového
účtu školy na príjmový účet MMK. Tieto finančné prostriedky sú následne vrátené z MMK
na výdavkový účet školy.

Z týchto prostriedkov sú financované platby na úhradu prevádzkových nákladov školy, na
nákup učebných pomôcok a ostatné materiálno-technické zabezpečenie.
Oslobodenie od platieb školného je možné len po vydaní rozhodnutia zriaďovateľom
MMK po doručení daných a platných dokladov:


žiadosť o oslobodení platenia školného na daný šk. rok; potvrdenie o poberaní dávky
v hmotnej núdzi, najneskôr do 10. dňa v mesiaci žiadanom o oslobodenie; žiadosť sa
vysiela na MMK školou

Oslobodenie od platieb školného je možné len po vydaní rozhodnutia riaditeľom školy po
doručení daných a platných dokladov:


žiadosť o zníženie platby školného o 20% pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má
tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky; zníženie sa vzťahuje pre každé 1
dieťa

Táto smernica môže byť zmenená alebo doplnená dodatkom.

V Košiciach 2. 9. 2019

Mgr. Peter K u n d r a c i k
riaditeľ

