ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ARS AKADEMY
PODMIENKY ŠTÚDIA VO VÝTVARNOM ODBORE
Povinné príspevky vo výtvarnom odbore
 Školné - PŠ VO 5€/mesačne, t.j. 25€/polrok, splatnosť školného pre 1. polrok je 30.9. a pre 2. polrok je
28.2.
 Školné – ZŠ VO 8€/mesačne, t.j. 40€/polrok, splatnosť školného pre 1. polrok je 30.9. a pre 2. polrok je
28.2.
 Príspevok na materiálový fond (ďalej MF) 1,5€/mesačne t.j. 15€ na školský rok
Podmienky a spôsob úhrady príspevkov vo výtvarnom odbore
 Školné sa platí na bankový účet školy do 30.9. na základe platobných inštrukcií zaslaných mailom, smskou, alebo vytlačenej platobnej inštrukcie v žiackej knižke žiaka
 V prípade, že žiak nemá uhradené školné do doby splatnosti nebude môcť byť vyučovaný až do doby
uhradenia školného za príslušný polrok
 MF 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 smskami buď vedením školy, alebo samotnými učiteľmi. Triedny učiteľ je povinný si každoročne viesť knihu
evidencie výdavkov MF a na požiadanie rodičov umožniť im do nej nahliadnuť v dohodnutom termíne
 Materiály zakúpené z MF sú majetkom školy. Žiak, ktorý nemá uhradený príspevok do MF do doby
splatnosti sa nemôže zúčastňovať riadneho vyučovania až do doby, kým príspevok nebude uhradený.
 Výtvarné práce vytvorené počas roka zostávajú majetkom školy. Škola ich môže použiť na reprezentáciu.
Neskôr ich škola na základe svojho zváženia môže odovzdať žiakovi.
 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 MF 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 MF sa to však netýka.

Vysvetlivky:
Školné – príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiaka
Príspevok do MF – slúži na zabezpečovanie bielych a farebných výkresov, farebných tonerov, plechov, plexiskiel, polystyrénov,
materiálov na modelovanie a dekoratívne činnosti, grafických farieb, materiálov na rôzne výtvarné techniky (suchá ihla, lynorit a pod.),
linoleum, lepidiel, lakov, fixatívov, výtvarných dosiek a pod.
Ochranný odev – povinnosťou žiaka je nosiť si na vyučovanie vhodný odev, ktorý sa môže aj pri práci zašpiniť

Mgr. Alena Valuchová , riaditeľka školy
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