Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary Šmeralova 32,
příspěvková organizace
Příloha

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ
Poskytování slev a podmínky vrácení školného
 Základní umělecká škola poskytne osvobození od placení školného v případě každého
třetího studijního zaměření jednotlivého žáka nebo při součtu tří studijních zaměření
sourozenců (bude se týkat nejnižšího stanoveného školného).
 Rodiče mohou požádat v kanceláři školy o vrácení školného při nepřítomnosti dítěte
ze zdravotních důvodů delší než 4 týdny. Součástí žádosti musí být lékařské potvrzení.
V takovém případě se vrací poměrná část školného za zameškané období.
 Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a
sociálním poměrům žáka, může ředitel školy osvobodit žáka od placení školného zčásti
nebo zcela, zpravidla na pololetí školního roku. Jsou-li důvodem žádosti o osvobození
sociální poměry žáka, je osvobození podmíněno doložením přiznání dávky státní sociální
podpory za nejbližší uplynulé období. Žádost o osvobození je nutno podat do 15 dnů
od obdržení výzvy k zaplacení školného.
 Rodiče mohou písemně odhlásit žáka pouze k 31. lednu nebo k 30. červnu. Nejsou-li
dodrženy uvedené termíny, zaniká nárok na vrácení školného.
 Pokud výjimečně nastoupí žák během pololetí, je povinen uhradit školné za příslušné
pololetí v plné výši.
 Pokud ze závažných důvodů nemohou rodiče zaplatit školné v řádném termínu, je třeba
uzavřít se ZUŠ dohodu o změně splatnosti nebo rozložení plateb školného do
čtvrtletních, případně měsíčních termínů.
 Nezaplatí-li žák školné ani v termínu stanoveném ŘŠ - odeslání doporučeného dopisu s
výzvou, přestává být s okamžitou platností žákem školy v souladu s vyhl.70/2019 Sb.,
§7, odst.2d).
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 Hodiny zameškané žákem se nenahrazují..

Veškeré slevy jsou poskytovány na základě písemné žádosti u ředitele školy.
Zohledněny budou žádosti podané do 30. září daného školního roku, na pozdější podání nebude
brán zřetel!!!

Pravidla nabývají platnosti 1. 2. 2020

Mgr. Bc. Ingrid Ahneová
ředitelka příspěvkové organizace
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