Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov,
Bílovecká 1, 721 00 Ostrava-Svinov

Pololetní příspěvek rodičů na školní rok 2021/2022
Hudební obory –
Individuální výuka :

1 400,-Kč

výuka hudebního oboru ve skupině 1 100,-Kč
PHV + sborový zpěv
1 100,-Kč

Výtvarný obor -

1 250,-Kč

V případě, že ve výtvarném oboru budou vyučovány některé materiálově nákladnější techniky,
je možné, že bude na tento materiál vybrán malý příspěvek mimo standardní školné.

-----------------------------------------------------Splatnost zálohy 600,-Kč na 1. pololetí je 30.6.2021
Splatnost doplatku na 1. pololetí je

31.10.2021

Splatnost příspěvku na 2. pololetí je

31.1.2022

Kritéria pro udělování slev a tiskopis na žádost o slevu se nachází níže.

Platí se bankovním převodem, po dohodě lze platit i v hotovosti
v ZUŠ.
Bankovní spojení pro placení příspěvku rodičů:

č.ú.:1649333349/0800
Variabilní symbol : přidělen každému žáku při přihlášení ke studiu z IZUŠ

Základní umělecká škola Ostrava - Svinov, Bílovecká 1, 721 00 Ostrava – Svinov
Kritéria pro udělování slev příspěvku rodičů
( platnost od 1.9.2018)
Udělování slev vychází z ustanovení § 123 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
V úvahu budou brány pouze žádosti podané písemně na sekretariátě školy do 30. září
příslušného školního roku. Později podané žádosti ( nejpozději však do 31.1. příslušného
školního roku) budou uznány až na 2. pololetí školního roku.
Tiskopis na žádost o slevu je k dispozici v kanceláři školy.
Druhy slev :
1) SOCIÁLNÍ
2) VÍCEOBOROVÁ ( ZUŠ navštěvuje více dětí z jedné rodiny: dítě studující více oborů)
Výše slevy :
Hudební obory a výtvarný obor:
dle bodu 1) 1. obor
2. obor
dle bodu 2) 1. obor
2. a 3. obor

40% sleva
20% sleva
bez slevy
20% sleva

Podmínky poskytnutí slevy:
- plnění učebního plánu žákem a řádná návštěva všech povinných předmětů ( hudební nauka,
komorní hra …)
- 40% sleva může být poskytnuta pouze jedna na každé dítě z rodiny a to pouze na hudební
obor
- slevu dle bodu 1) – sociální - je třeba doložit potvrzením o přiznání přídavků na dítě a
dalšími doklady potvrzující tíživou finanční situaci
- sociální slevy jsou posuzovány individuálně
- slevy se poskytují maximálně na dva obory pro jedno dítě a to dle bodu 1) i 2)
- sleva dle bodu 2) se poskytuje až na druhý a další obor ( jeden obor hrazen žákem plně
- ředitelka školy může poskytnout v opodstatněných případech i další slevy s přihlédnutím
k prospěchu a talentu žáka
18.6.2018

-----------------------------------------Marie Malinová , dipl. um.
ředitelka ZUŠ D. Lidmily
Ostrava – Svinov

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SLEVY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
V ZUŠ OSTRAVA – SVINOV, BÍLOVECKÁ 1, 721 00 OSTRAVA
Žadatel :
příjmení a jméno zákonného zástupce žáka / zletilého žáka
____________________________________________________________________
bydliště :___________________________________________________________
adresa pro doručování písemností ( pokud se liší od bydliště)
____________________________________________________________________
Žádám o poskytnutí slevy na výuku pro mé děti žijící se mnou ve společné domácnosti:

jméno: ……………………… dat. narození …………………obor…….…..….…
……………………..………….

………………….

..……………

…………………………………

…………………

...…………...

…………………………………

…………………

……………...

Zdůvodnění žádosti:
a) sociální

b) ZUŠ navštěvuje více dětí/dítě navštěvuje více oborů
c) jiné
důvody:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
.
------------------------------------------------------------------------------------------------datum podání žádosti
podpis žadatele
datum přijetí školou:

číslo žádosti:

podpis

razítko:

