Pokyny k prihláseniu k platbám školného Vášho dieťaťa.
1. Otvorte si stránku našej školy do googlu zadajte zustrnava.sk vyhľadá Vám stránku
našej školy – alebo zadajte odkaz https://zustrnavskeho.edupage.org/
2. V pravom rohu obrazovky kliknete na prihlásenie
3. Napíšete prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám bolo pridelené u Vášho triedneho
učiteľa. /heslo je možné zmeniť v položke môj profil – nastavte myš vpravo hore na
položku ste prihlásený a kliknite na môj profil, tam si musíte vytvoriť osobné EduPage
konto, čiže kliknete na vytvoriť osobné EduPage konto/ – návod na vytvorenie je po
zadaní odkazu http://help.edupage.org/text.php?id=1119&lang=sk
4. V ľavom stĺpci kliknete na položku komunikácia, posuniete myš vpravo a kliknete na
platby
5. Otvoria sa Vám poplatky pre Vaše dieťa.
6. Výška poplatkov za štúdium je zverejnená pre Vás zatiaľ na obdobie september december 2019. V decembri budú otvorené platby aj pre obdobie január – jún 2020.
7. V hlavičke poplatky je číslo účtu ZUŠ v bežnom tvare, aj v tvare IBAN, na ktorý
prevediete peniaze a vpravo nájdete variabilný symbol Vášho dieťaťa, ktorý musíte
zadať pri platbe internet bankingom, bez neho nie je možné platbu identifikovať!!! Pri
prevode do kolonky „Informácie pre príjemcu“ napíšte meno a priezvisko Vášho
dieťaťa bez diakritiky, bez neho nie je možné platbu identifikovať!!!
8. Splatnosť za každý mesiac je k 15 dňu v mesiaci
9. Ak chodí dieťa na viac odborov (na viac nástrojov HO,LDO TO) prevod platby
vykonávate pod jedným variabilným symbolom.
10. Žiaci, ktorých dátum narodenia je do 31.08.2001 vrátene sú automaticky zadelení k
platbám plnoletí študent /Hudobný odbor, Literárno-dramatický odbor a Tanečný
odbor/. Títo žiaci sú povinný urýchlene vo vlastnom záujme predložiť doklad o
návšteve strednej alebo vysokej školy /prípadne ofotený ISIC s platnou známkou
školsk. rok 2019-2020/, zástupcovi riaditeľa. Starobný alebo invalidný dôchodca
/ktorý k nám ešte minulý školský rok nechodil/ musí predložiť ofotený preukazu
dôchodcu alebo ZŤP zástupcovi riaditeľa.

