Základní umělecká škola Jar.Kociana v Ústí nad Orlicí
VYHLÁŠKA
O VÝŠI ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK
2019 – 2020
Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ Jar. Kociana v Ústí nad Orlicí oznamujeme výši
ročního školného pro jednotlivé obory studia, které nabývá platnosti k 1. září 2019 a platí na
jeden školní rok.
HO Přípravné studium (PS):
3.000,- Kč

HO PS (druhý nástroj):
HO (individ.výuka):
HO (druhý nástroj):
HO (skupin.výuka):
HO - sborový zpěv:
TO, VO, LDO:
Přípravné studium
Základní studium

1.400,- Kč
3.400,- Kč
2.800,- Kč
2.800,- Kč
1.200,- Kč
2.000,- Kč
2.400,- Kč

Forma platby: platba se provádí pouze bankovním převodem, tedy zásadně bezhotovostní
formou. Příslušnou částku školného je nutné poukázat na číslo účtu ZUŠ, které je
43-8504170237/0100 (KB Ústí n. O.) dle podkladů z kanceláře školy (variabilní a kontrolní
symbol), které obdrží rodiče mailem, případně od třídního učitele. Pro potřeby evidence
školného se nesmí používat rodná čísla žáků.
Termín splatnosti: školné je splatné ve dvou pololetních splátkách v těchto termínech:

na 1. pololetí
na 2. pololetí

-

do 30. září 2019,
do 15. února 2020.

Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené
termíny zaplaceno školné, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.
V uvedené termíny musí být též podány případné žádosti o slevu ze školného, a to písemnou
formou řediteli školy.
Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy splatnosti školného
v odůvodněných případech (např. splátkový kalendář) je možné domluvit osobně v kanceláři
školy nebo telefonicky na č. t. 465 569 555.
Pro školní rok 2019/20 platí toto rozhodnutí ředitelství školy:
- výuka sborového zpěvu pro žáky, kteří studují hudební nástroj, je zdarma
- výuka hry na kontrabas a tubu (hlavní obor i druhý nástroj) je zdarma
- výuka hry na žesťové nástroje pro žáky, kteří již studují jiný nástroj, je zdarma.
V Ústí nad Orlicí 11. 5. 2019.
PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel školy v. r.

