ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ARS AKADEMY
PODMIENKY ŠTÚDIA V TANEČNOM ODBORE
Povinné príspevky v tanečnom odboru
 Školné - PŠ TO 5€/mesačne, t.j. 25€/polrok, splatnosť školného pre 1. polrok je 30.9. a pre 2.
polrok je 28.2.
 Školné – ZŠ TO 8€/mesačne, t.j. 40€/polrok, splatnosť školného pre 1. polrok je 30.9. a pre 2.
polrok je 28.2.
 Príspevok na kostýmovomateriálový fond (ďalej KMF) 3€ - 4€/mesačne t.j. 30€ - 40€ na
školský rok po dohode s triednym učiteľom
 Tanečné cvičky (balerínky) – cena cvičiek, forma vyzbierania, forma objednávky cvičiek
individuálne u triedneho učiteľa za každú skupinu po dohode s rodičmi, v prípade záujmu
rodičov vie škola za zvýhodnenú cenu zabezpečiť balerínky pre nižšie ročníky hromadne.
 Školné, ak žiak chce navštevovať naraz 2 kolektívne odbory(TO,VO,LDO) – 10€/mesačne za
každý odbor zvlášť, t.j. 50€/polrok za každý odbor
Podmienky a spôsob úhrady príspevkov v tanečnom odbore
 Školné sa platí na účet školy na základe platobných inštrukcií zaslaných mailom, sms-kou,
alebo vytlačenej platobnej inštrukcie v žiackej knižke žiaka
 KMF sa platí naraz do 30.10. a to na bankový účet Občianskeho združenia pri SZUŠ Ars
Akademy, ktoré sa volá „Umenie nás spája.“ Platobné inštrukcie sú rozposielané mailom,
platobnými ústrižkami a sms-kami buď vedením školy, alebo samotnými učiteľmi. Triedny
učiteľ je povinný si každoročne viesť knihu evidencie príjmov a výdavkov KMF a na
požiadanie rodičov umožniť im do nej nahliadnuť v dohodnutom termíne
 V prípade, že žiak nemá uhradené povinné príspevky do doby splatnosti nebude môcť byť
vyučovaný až do doby ich uhradenia
 Kostýmy, ktoré vzniknú z príspevkov na KMF sú majetkom školy a žiaci sú povinní kostýmy
vrátiť automaticky triednemu učiteľovi na konci každej akcie, alebo po dohode s triednym
učiteľom na konci školského roka po poslednom vystúpení z dôvodu koncoročnej
inventarizácie všetkých kostýmov školy
 Pri odhlásení žiaka zo zdravotných dôvodov (z titulu dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti,
alebo presťahovania sa, škola v odôvodnených prípadoch môže vrátiť časť zaplateného
školného (príspevok do KMF sa však nevracia). Viac informácií je v Organizačnom poriadku
školy a cenníku školy na www.arsakademy.sk
 V prípade doloženia dokladu z UPSVaR-u o hmotnej núdzi je možné školné z časti, alebo
úplne odpustiť. Príspevku do KMF sa to však netýka.
Vysvetlivky:
Školné – príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiaka
Príspevok do KMF – určený je na tvorbu, udržiavanie, vylepšovanie existujúcich a vznik
nových kostýmov určených na vystúpenia, programy, besiedky a iné typy programov. Z KMF je
možné taktiež uhrádzať sprievodné náklady ako sú šminky, laky na vlasy, „malovátka“, prídavné
ozdoby, drobné občerstvenie pre žiakov na akciách organizovaných tanečným odborom a pod.
Tanečné cvičky (balerínky, alebo jazzovky) – základná tanečná obuv, ktorú zakúpili rodičia
a je potrebná na tanečné tréningy a vystúpenia ostáva žiakom
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