
 

                         Základná umelecká škola, Okružná 11, 050 01 Revúca 
   

 

 

 

Návrh o určení výšky mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole. 

 
 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiaka vo veku od 5 do 25 rokov 

v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak v prípade 

ODOVZDANIA SÚHLASU na započítanie žiaka do zberu údajov základnej umeleckej škole: 

 

a) Prípravné štúdium /PŠ/. 

     5.- € - skupinová forma prípravy pre jedno nezaopatrené dieťa ( PŠ ) 

     7.- € - individuálna forma prípravy pre jedno nezaopatrené dieťa ( PŠ ) 

 

b) Základné štúdium.   
     6.- € - skupinová forma prípravy pre jedno nezaopatrené dieťa ( I., II. stupeň ) a plnoletú  

    fyzickú osobu do 25 rokov (ŠPD)   

     8.- € - individuálna forma prípravy pre jedno nezaopatrené dieťa ( I., II. stupeň ) a plnoletú  

    fyzickú osobu do 25 rokov (ŠPD)  

 

c) Rozšírené štúdium.  

    10.- € - skupinová forma prípravy pre jedno nezaopatrené dieťa ( I., II. stupeň ) a plnoletú  

     fyzickú osobu do 25 rokov (ŠPD)   

    12.- € - individuálna forma prípravy pre jedno nezaopatrené dieťa ( I., II. stupeň )  

                 a plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov (ŠPD) 

 

  2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiaka vo veku od 5 do 25 rokov 

v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak v prípade 

NEODOVZDANIA SÚHLASU na započítanie žiaka do zberu údajov základnej umeleckej 

škole: 

 

a) Prípravné štúdium /PŠ/ 

b) Základné štúdium /I.,II. stupeň, ŠPD/ 

  

 

    20.- € - skupinová forma prípravy  

    55.- € - individuálna forma prípravy 

 

 

3. Na základe písomnej žiadosti žiaka, alebo zákonného zástupcu je možné po 

predložení rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu znížiť výšku 

mesačného poplatku o 50% na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole u žiakov v ods. 1  

 

4. Žiak, ktorý navštevuje individuálne vyučovanie a jeho zákonný zástupca alebo 

plnoletý žiak odovzdal súhlas na započítanie žiaka do zberu údajov má možnosť navštevovať 



jeden z odborov skupinového vyučovania a uhradí mesačný poplatok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so štúdiom v príslušnej základnej umeleckej škole o 1.- € menej z výšky 

mesačného poplatku. 

 

5. Súrodenec, študujúci v individuálnom, alebo skupinovom vyučovaní a jeho zákonný 

zástupca žiaka odovzdal súhlas na započítanie žiaka do zberu údajov, uhradí mesačný poplatok 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v príslušnej základnej umeleckej škole 

o 1.- € menej z výšky mesačného príspevku. 
 

6. Zákonný zástupca žiaka, ktorý si nárokuje zníženie výšky mesačného poplatku podľa 

odsek 3, nemôže využiť odsek 4 a 5. 

 

7. Ak sa žiak neodôvodnene nezúčastňuje na vyučovaní, príspevok sa nevracia. 

Príspevok sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne, alebo ak sa žiak nemohol 

z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.  

 

8. Príspevok podľa odsekov 1 až 6 sa uhrádza do 15.10. za mesiace: september – 

december, do 15.02. – za mesiace: január – jún. V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť 

splátky po oznámení u triedneho učiteľa, alebo na riaditeľstve školy.  

 

 

 

 


