Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ

Rudolfa Firkušného Napajedla - školní rok 2011/2012
_______________________________________________________________________________________________________________
Výňatek z Vnitřní směrnice školy č. 5 o výši příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním
vzdělávání v základních uměleckých školách.

Stanovení výše školného
Podle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška MŠMT č. 155/2004 Sb., o základních uměleckých
školách, ve znění zákona č. 138/1995 stanovuje ředitel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla
od 1. 9. 2011 výši příspěvku na školní rok 2011/2012 následně:
hudební obor
přípravná hudební výchova
skupinová výuka v HO
výtvarný obor
výtvarný obor – pobočka

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1.600,--/pololetí/žák
1.200,--/pololetí/žák
1.200,--/pololetí/žák
1.000,--/pololetí/žák
850,--/pololetí/žák

Příspěvek je vybírán jednorázově na celé pololetí, včetně prázdnin a státních svátků.
Stanovení výše půjčovného
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s údržbou hudebních nástrojů:
akordeon
klarinet
příčná flétna
zobcová flétna
housle
smyčec
kytara
klavír, cimbál

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

50,--/měsíc
50,--/měsíc
50,--/měsíc
30,--/měsíc
50,--/měsíc
20,--/měsíc
50,--/měsíc
100,--/měsíc

Příspěvek se platí na I. pololetí v červenu, na II. pololetí v únoru daného roku. Příspěvek za období hlavních
prázdnin se uhradí v platbě na II. pololetí, tj. v červnu, pokud žák ví, že nástroj na prázdniny odevzdá, je mu
příspěvek ponížen o období prázdnin. Vedení školy si vyhrazuje právo rozhodnutí o mimořádném příspěvku
Platnost rozhodnutí od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012. Další ustanovení o výpůjčce a úhradě příspěvku na úhradu
nákladů jsou sepsány v „Dohodě o příspěvku na úhradu nákladů spojených s údržbou hudebních nástrojů –
Výpůjčka hudebního nástroje“, kterou organizace vždy sepisuje jednou za rok se zákonným zástupcem žáka.
Nástroj a dohodu o příspěvku podepíše a převezme zákonný zástupce žáka.
Závěr
S účinností od 1. 6. 2010 organizace přistoupila k výběru školného na I. pololetí školního roku vždy k datu
splatnosti do 30. 6. daného roku. Tímto opatřením bude mít škola konkrétní představu o počtu žáků v novém
školním roce a volná místa může dát k dispozici dětem, které mají zájem o studium vždy od 1. září daného roku.

Dodatek směrnice měrnice nabývá platnost 1. 6. 2011.

Vyhotovila:
Schválil:

Amanová Jitka – ekonom školy
Mgr. Sláma Emil – ředitel školy

V Napajedlích dne 2. 5. 2011

