Súkromná základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1, Trnava

VÝTVARNÝ ODBOR
e-mail: szus.pablo@gmail.com

Záväzná prihláška
Ročník:

ID žiaka:

Školský rok:

(doplní škola)

Meno žiaka:
Trvalé bydlisko:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Škola, ktorú žiak navštevuje:
Zdravotná poisťovňa:
Zdravotný stav (alergie, iné
zdravotné problémy):
Poznámky, iné upozornenia:

Informácie o rodičoch
Meno
Trvalé bydlisko
E-mail:
Telefónne číslo
Zamestnanie

Otec

Matka

Zamestnávateľ
Korešpondenčná adresa (ak sa odlišuje od adresy
trvalého bydliska)
Platba školného: ROČNE, POLROČNE
Odkiaľ ste sa o škole dozvedeli / Kto Vám ju
odporúčal?
Rozhodnutie o prijatí žiaka sa stáva platným až po zaplatení alikvotnej časti ročného školného
na mesiac september (tzv. registračný poplatok) vo výške 47 € (stredoškoláci 50 €), ktorý sa
uhrádza v hotovosti na prijímacom pohovore. Tento poplatok je nevratný a odráta sa od
výšky celoročného školného.
Výška ročného školného je 470 € (stredoškoláci 500 €).
(Polročné školné 235 €, stredoškoláci 250 €).
Platí sa prevodom na účet v ČSOB banke:
4014344590/7500.
IBAN SK9075000000004014344590
Aby bolo možné identifikovať platbu, ako variabilný symbol použite identifikačné číslo
žiaka, do účelu platby uveďte meno žiaka a obdobie, za ktoré platbu uhrádzate..

Základné ustanovenia vnútorného poriadku:
1. Štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole poskytuje základné umelecké
vzdelanie. Štúdium je záujmové a dobrovoľné, výchovno-vzdelávací proces sa
organizuje podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej
škole.
2. Prívlastok „súkromná“ v názve školy označuje školy alebo školské zariadenie,
ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo iná právnická osoba v súlade s ustanovením §
19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. Z. Poskytovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti v súlade so školským zákonom nie je podnikateľskou činnosťou podľa
ustanovení živnostenského zákona.
3. Školné sa uhrádza bankovým prevodom:
a.
b.
c.

polročne – do 15.9. za 1. polrok (sept. až jan.), do 15.1. za 2. polrok (feb. –
jún),
ročne – do 15.9. za celý školský rok (sept. – jún),
mesačne – len vo výnimočných prípadoch (preukázané sociálne a rodinné
dôvody) – do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca, t.z. za mesiac október do
15.9., za mesiac november do 15.10. atď.

4. Prijatí žiaci sú povinní pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní v dohodnutom čase.
5. Zákonný zástupca neúčasť žiaka ospravedlní písomne e-mailom, SMS správou,
telefonicky alebo ústne u triedneho učiteľa.
6. V prípade mimoriadnych, nepredvídaných okolností žiak môže predčasne ukončiť
štúdium na písomnú žiadosť zákonného zástupcu:
a. ak má závažné zdravotné problémy,

b. pre nepredvídané závažné príčiny vyskytujúce sa v rodine,
a to spravidla k 31. januáru alebo k 30. júnu v roku.
7. Ak žiak preruší dochádzku a príčinou nie sú vyššie uvedené dôvody (bod 5a, 5b):
a. v prípade ročne a polročne platiacich: žiak alebo jeho zákonný zástupca
nemá nárok na vrátenie školného,
b. v prípade polročne alebo mesačne platiacich: žiak alebo jeho zákonný
zástupca je povinný uhradiť školné v sume zodpovedajúcej obdobiu, ktoré
ostáva do konca príslušného školského roka (t.j. do 30. júna).
8. Žiaka možno zo školy vylúčiť:
a. ak neuhradil školné ani po písomnej urgencii školy (poštou, e-mailom) do 15
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia,
b. pre hrubé porušenie školského poriadku.
9. Ak žiak vymešká vyučovanie z dôvodu PN, prípadne z iných vážnejších dôvodov, má
možnosť si vyučovanie nahradiť v inom termíne po dohode s triednym učiteľom.
10. V čase sviatkov a školských prázdnin sa nevyučuje ani sa vyučovanie nenahrádza.
11. Pri ospravedlnenej neprítomnosti, ktorá trvá nepretržite a dlhšie ako mesiac, môže
zákonný zástupca žiaka písomne požiadať o vrátenie školného za príslušný mesiac.
12. V čase núdzového stavu (napr. pandémia) prebieha vyučovanie náhradnou online
formou cez internetovú platformu, t.z. školné sa nevracia ani sa neznižuje jeho výška.
13. Zákonný zástupca sa zaväzuje, že v zmysle ust. § 7a ods. 5 zákona číslo 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov poskytne súhlas so započítaním údajov o žiakovi do zberu
údajov výlučne iba jednej škole, a to Súkromnej základnej umeleckej škole, so sídlom
Zámočnícka 36/1 v Trnave, a to počas celej doby trvania štúdia, resp. skutočnej
dochádzky, inak sa zákonný zástupca zaväzuje, že nahradí Súkromnej základnej
umeleckej škole, so sídlom Zámočnícka 36/1 v Trnave, sumu minimálne vo výške
50% dotácie poskytnutej Mestom Trnava na žiaka.

Vyhlasujem, že som vzal na vedomie a budem plniť základné povinnosti určené
týmto poriadkom školy.

Dátum:

.........................................................
podpis zákonného zástupcu*

___________
* Pri elektronickom prihlasovaní sa pre vlastnoručný podpis vyžaduje osobná návšteva SZUŠ.
Zákonný zástupca svojím podpisom dáva SZUŠ súhlas na správu, spracovanie, uchovávanie
a evidenciu uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

