CENNÍK ŠTÚDIA
pre štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole
od šk. r. 2022/2023
elokované pracovisko - ZŠ HLBOKÁ cesta 4, Bratislava
HUDOBNÝ NÁSTROJ
(1 žiak na hodine)
ZOBCOVÁ / PRIEČNA FLAUTA
 1 hod./týždeň /1 hod. – 8,34 € / mesačne – 33,36 €
 2 hod./týždeň /1 hod. – 6,27 € / mesačne – 50,16 €

HUDOBNÁ TEÓRIA
(povinný skupinový predmet)
 1 hod./týždeň /1 hod. – 2,68 € / mesačne – 10,72 €

ZĽAVY
 Súrodenci – 15 % z celkovej ceny
PLATENIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU
a/ 1 splátka - za školský rok

- do 15.12. prísl. roka

b/ 2 splátky - za 9. – 12. mesiac

- do 15.11. prísl. roka

za 1. - 6. mesiac

- do 31.03. prísl. roka

c/ 3 splátky - za 9. - 12. mesiac

- do 15.11. prísl. roka

za 1. - 3. mesiac

- do 15.02. prísl. roka

za 4. - 6. mesiac

- do 15.05. prísl. roka

mesačne

- do 15. dňa v mesiaci

e/ 10 splátok

FORMA REALIZÁCIE PLATENIA rodičovského príspevku :
 príkazom na úhradu

2

Vybrané ustanovenia organizačného poriadku školy
a/ Štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole vychádza z prejaveného záujmu
samotného žiaka a súhlasu rodičov. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní a
koncertnej činnosti školy pravidelne a v určenom čase. Rodičia neúčasť žiaka na vyučovaní
ohlasujú.
b/ Žiak môže ukončiť štúdium predovšetkým na základe:
- písomnej žiadosti doručenej vedeniu SZUŠ
- v prípade mimoriadnych – nepredvídaných okolností, po predložení písomnej žiadosti, je
možné dospieť k dohode o predčasnom ukončení štúdia žiaka /študenta/
- ak žiak/študent/ prestane plniť učebný plán, alebo jeho časť bez dôvodného opodstatnenia
- ak sa na základe skúšok a previerok preukáže, že žiak nemá ďalšie dostatočné predpoklady
úspešného rozvoja praktických umeleckých schopností a teoretických vedomostí
- ak je pobyt žiaka/študenta/ v triede a na škole nevyhovujúci z výchovných dôvodov, narúša
chod vyučovacieho procesu v triede, nerešpektuje pokyny vyučujúcich a pod., čo má
v konečnom dôsledku vplyv na celkové hodnotenie triedy ako celku
- ak rodičia, alebo zákonný zástupca bez upozornenia prestanú uhrádzať dohodnutý
rodičovský príspevok a ani na základe upozornenia na túto skutočnosť zo strany SZUŠ nie je
možné dôjsť k vzájomnej dohode
c/ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
platia rodičia alebo zákonný zástupca v stanovenej výške, ktorá vyplýva z dohodnutého
rozsahu a formy štúdia v Upresňujúcej prihláške – Zmluve o štúdiu pre nasledujúci školský
rok. Žiadosť o odpustenie RP za predchádzajúce obdobie je možné predložiť vedeniu školy
v termínoch do 20.decembra, 26.marca, 30. júna príslušného šk. roka. Úľavy na rodičovskom
príspevku môžu byť vedením školy akceptované v prípade, ak sa žiak /študent/ nemohol
zúčastniť vyučovania v priebehu najmenej dvoch /po sebe idúcich/ týždňov z vážnych
zdravotných, resp. rodinných dôvodov. O tlačivo je možné požiadať príslušného pedagóga.

