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Informácie o štúdiu 

 
 Milí rodičia, zákonní zástupcovia! 
 Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťa na štúdium v našej škole. 
Dovoľte, aby sme Vás informovali o dôležitých skutočnostiach spojených s priebehom 
štúdia. 
 

1.) Obdržaním Rozhodnutia o prijatí na štúdium sa Vaše dieťa stalo riadnym žiakom školy 
so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z tohto stavu vyplývajú. 

2.) Je potrebné, aby sa žiak počas prvého septembrového týždňa (od pondelka 3. 
septembra 2018), najlepšie v sprievode zákonného zástupcu, nahlásil v budove školy, 
aby mohol byť pridelený konkrétnemu učiteľovi, s ktorým si zosúladí rozvrh hodín. Ak 
žiak na začiatku školského roka nenastúpi na štúdium a jeho zákonný zástupca 
nedoručí vedeniu školy žiadosť o ukončenie štúdia, riaditeľ školy ho k 31. októbru 
vylúči zo štúdia, pričom zákonný zástupca je povinný uhradiť tzv. „školné“ za 
september a október daného školského roka. 

3.) Nenastúpenie na štúdium na začiatku školského roka (platí pre všetky ročníky a 
všetkých žiakov školy) neznamená, že žiak prestáva byť žiakom školy. Ukončenie 
štúdia na základnej umeleckej škole určuje § 7 ods. 3 vyhlášky 324/2008 Z.z.:  

„Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium 
predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o 
predčasné ukončenie štúdia.“  
Podľa § 50 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. môže riaditeľ základnej umeleckej školy 
rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak 

a) žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok 
b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. 

4.) Štúdium na základnej umeleckej škole nie je bezplatné. Zákonný zástupca žiaka je 
povinný uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na 
ZUŠ (tzv. „školné“), výšku ktorého  pre každý kalendárny rok schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo prijatím všeobecne záväzného nariadenia. Výšku poplatkov nájdete na 
webovej stránke školy v časti Poplatky.   

5.) Školský poriadok a inovovaný školský vzdelávací program môžete nájsť na webovej 
stránke školy v časti Dokumenty.  

 

          Mgr. Michal Janiga 
V Dolnom Kubíne 11. mája 2018             riaditeľ školy 

 


