
 

 

Vážení  rodičia, 

dovoľte, aby sme Vás informovali o platbe príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov (tzv. školné) v Základnej umeleckej škole Ul.M.R. Štefánika  2007,  

v čase „koronakrízy“.  

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 sú 

školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania.  

Základná umelecká škola, Ul. M.R Štefánika 2007, ktorá pôsobí 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, prijala rozhodnutie zriaďovateľa,  že 

úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdium v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Čadca, na základe doplnku č. 3 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu týchto nákladov, sú po dohode so  zriaďovateľom školyod 

1. apríla až do odvolania pozastavené. 

Rodičia, ktorí už zaplatili školné za celý  2. polrok  2019/2020,sa môžu 

rozhodnúť:  

 presunúť školné na ďalší školský rok 2020/2021;   

 požiadať o vrátenie školného po uplynutí mesiaca, v ktorom sa nevyučovalo 

(prvý krát za apríl 2020);  

 počkať do ukončenia rozhodnutia o uzatvorení škôl a požiadať o vrátenie 

školného na konci školského roka 2019/2020 za všetky neodučené mesiace. Ak 

rodič nepožiada o vrátenie školného do 10.7.2020, automaticky sa uhradené 

školné za mesiace od 1.4.2020 do odvolania zatvorenia škôl presunie na ďalší 

školský rok (viď tlačivo). 

Zároveň prosíme  rodičov, ktorí ešte  žiadne školné v druhom polroku 

neuhradili, aby tak platbu za mesiac február a marec uskutočnili čím skôr, 

nakoľko tieto finančné prostriedky  sú potrebné na plynulý chod školy. 

Od 6.4.2020 pedagógovia  ZUŠ  M.R. Štefánika 2007  v Čadci podľa novoprijatej 

legislatívy po konzultácii so zriaďovateľom nepoberajú plat, ale iba náhradu 

platu pri prekážke na strane zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce. Aj 

napriek tomu učitelia našej školy intenzívne  pokračujú v kontaktoch so svojimi 

žiakmi  a snažia sa zvládnuť situáciu, ktorú prinieslo uzatvorenie škôl.  



Milí rodičia, verím, že  spolu s Vami   a  zriaďovateľom Mestom Čadca budeme 

naďalej riadiť aktuálnu situáciu v ZUŠ  k Vašejspokojnosti a rozvíjaniu talentov. 

 

Ďakujem za  porozumenie. 

Mgr. Dagmar Šamajová 

riaditeľka  ZUŠ M.R. Štefánika Čadca 


