Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
 572 648 719
IČO 00836397
PSČ 687 62

Směrnice o stanovení výše úplaty za poskytování služeb (školné)
pro žáky navštěvující ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí, zast. Mgr. Milanem Kvasničkou, ředitelem školy, na základě
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 11 a 14 vydává tuto směrnici o stanovení výše úplaty za
poskytování
služeb
školskou
osobou
(školné)
pro
žáky
navštěvující
ZUŠ
Dolní
Němčí:
Výše úplaty je stanovena následovně dle jednotlivých oborů ZUŠ:
Vzdělávání žáků I. a II. stupně ZUŠ
Hudební obor (individuální výuka) Kč 1.900,(v případě, že jsou na nástroj vyučováni v jedné hodině 2 žáci současně, výše úplaty činí Kč 1.300,-)
Pokud žák navštěvuje výuku dvou nebo více hudebních nástrojů, hlavní nástroj hradí v plné výši
Kč 1.900,- a úhrada za vedlejší nástroj je o 30% snížena na Kč 1.330,-.
Přípravné studium - forma A, B, C – individuální výuka Kč 1.900,Přípravné studium - forma A, B, C – skupinová výuka Kč 1.300,Taneční obor Kč 1.200,Výtvarný obor Kč 1.200,(pokud u TO a VO navštěvují další obor – kromě LDO -, výše úplaty je Kč 600,-)
Literárně dramatický obor Kč 600,(u LDO se sleva neuplatňuje)
Způsob platby za poskytování služeb:
I. Záloha (manipulační poplatek, dříve zápisné) se platí u všech oborů (a to zvlášť za každý obor) Kč 100,-.
Pokud žák navštěvuje více oborů, platí zálohu u každého z nich Kč 100,-. Pokud žák navštěvuje v hudebním
oboru více hudebních nástrojů, platí za jeden nástroj 100,- a za další nástroj 50,-.
Nově přijatí žáci platí zápisné na začátku školního roku svému přidělenému učiteli a stávající žáci vždy do
konce června rovněž v hotovosti svému třídnímu učiteli ZUŠ. Záloha se nevrací, pouze v odůvodněných
případech.
II. Školné ve výše uvedených částkách v jednotlivých oborech se platí jednorázově, a to nejpozději do 30.
října daného školního roku.
Platby v hotovosti žáci uhradí třídnímu učiteli. Na veškeré platby v hotovosti je jim vydána stvrzenka o
zaplacení. Peníze učitel odevzdá v kanceláři školy.
Platbu školného lze hradit bankovním převodem na účet školy. Žákům je přidělen variabilní symbol (bez jeho
správného uvedení je platba neidentifikovatelná), který obdrží spolu s číslem účtu během měsíce září.
Je-li žák zapsán ve více oborech ZUŠ, tyto platby je nutno provést za jednotlivé obory zvlášť s použitím
dalšího/odlišného variabilního symbolu.
Tato směrnice nabývá platnost dne 4. 9. 2017
Mgr. Milan K v a s n i č k a
ředitel školy

