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Interná norma č. 4/2022

Názov normy: Smernica o príspevkoch zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelávanie

Druh normy: normatívna interná inštrukcia

Účel normy: Stanovenie základných pravidiel platby zákonného zástupcu žiaka, príp. plnoletého žiaka 
úhrady nákladov na výchovu a vzdelávanie v SSŠ EES

Vz ťah k  starš ím 
interným normám 
ESŠ:

Ruší všetky predchádzajúce normy, ktoré upravovali a stanovovali poplatky za výchovno-
vzdelávací proces, predovšetkým Smernicu č. 1/2020 o poplatkoch spojených s 
výchovno-vzdelávacím procesom

Uloženie normy: Sekretariát školy, web-stránka školy, kancelária riaditeľa, zástupkyne riaditeľa SSŠ EES

Oboznámenie sa s 
normou:

S toutou normou je potrebné, oboznámiť všetkých zákonných zástupcov žiakov, resp. 
plnoletých žiakov s ktorými má škola uzatvorenú dvojstrannú Zmluvu o zabezpečení 
vzdelávania
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Smernica č. 4/2022  
o príspevkoch zákonného zástupcu žiaka na 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie



Smernica č. 4/2022 SSŠ EES 

čl. 1

Úvodné ustanovenia 

1) Táto smernica je vydaná v zmysle čl. 42, ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ako aj v zmysle § 2, ods. 2, 
písm. e) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
znení neskorších predpisov a v súlade s podpísanou dvojstrannou Zmluvou o zabezpečení vzdelávania 
podpísanou zákonným zástupcom žiaka a SSŠ EES.


2) Účelom smernice je úprava pravidiel spojených s príspevkami zákonného zástupcu žiaka za výchovno-
vzdelávaciu činnosť a ich systematizácia.


3) Smernica upravuje podmienky a spôsob úhrady zápisného poplatku (ďalej len zápisné), príspevku na 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka Súkromnej základnej školy (školné SZŠ), príspevku na 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka Súkromného školského klubu detí (školné SŠKD), 
príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka Súkromného gymnázia (školné SG), 
poplatku za komisionálne skúšky, zľavy z úhrady školného, a spôsob platby.


čl.2

Zápisné 

1) Zápisné je jednorázový administratívny poplatok hradený zákonným zástupcom žiaka, príp. plnoletým 
žiakom pri nástupe na štúdium na organizačnú zložku SSŠ EES. 


2) Zápisné predstavuje sumu 100 €.

3) Zápisné je splatné pri podpise Zmluvy o zabezpečení vzdelávania, resp. do 30. júna školského roka, 

ktorý predchádza školskému roku nástupu žiaka na štúdium. 

4) Uhradené zápisné za školský rok je pri ukončení štúdia žiaka z akýchkoľvek dôvodov nevratné.


čl. 3

Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka 

Súkromnej základnej školy 

1) Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka (tzv. “školné”), zapísaného v organizačnej 
zložke školy: Súkromná základná škola (ďalej len SZŠ) predstavuje sumu 700 € za školský rok. Za každý 
začatý mesiac štúdia na škole sa hradí 70 € - bez ohľadu na formu štúdia (prezenčná, dištančná, 
individuálny učebný plán a pod.)


2) Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o zabezpečení 
vzdelávania. Možnosti splatnosti sú nasledovné:

a) v mesačných splátkach vo výške 70 € - mesačne – splatnosť vždy do 25. dňa predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca  (napr.: príspevok za september 2022 je splatný do 25.8.2022),

b) v polročných splátkach vo výške 350 € - dvakrát ročne - splatnosť vždy do 25. augusta 

predchádzajúceho prvému polroku daného školského roka (príspevok za september – január) a do 
25. januára predchádzajúceho druhému polroku daného školského roka (príspevok   za február – 
jún),


c) v  ročných splátkach vo výške 700 EUR - raz ročne - splatnosť vždy do 25. augusta 
predchádzajúceho danému školskému roku (napr.: príspevok za školský rok 2022/2023   je teda 
splatný  do 25.08.2022).


d) príspevok v poslednom roku štúdia – splatnosť do 31. januára kalendárneho roka, ktorý je zároveň 
rokom ukončenia štúdia  - t. j. príspevok v záverečnom školskom roku štúdia je splatný do 31.1. 
daného kalendárneho roka, v ktorom sa predpokladá ukončenie štúdia, pričom výška príspevku je 
rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch štúdia.


čl. 4

Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka 

Súkromného školského klubu detí pri SZŠ 
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1) Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka (tzv. “školné”), zapísaného v organizačnej 
zložke školy: Súkromný školský klub detí (ďalej len SŠKD) predstavuje sumu 150 € za školský rok. Za 
každý začatý mesiac účasti žiaka v SŠKD sa platí suma 15 €.


2) Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o zabezpečení 
vzdelávania. Možnosti splatnosti sú nasledovné:

a) v mesačných splátkach vo výške 15 € - mesačne – splatnosť vždy do 25. dňa predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca  (napr.: príspevok za september 2022 je splatný do 25.8.2022),

b) v polročných splátkach vo výške 75 € - dvakrát ročne - splatnosť vždy do 25. augusta 

predchádzajúceho prvému polroku daného školského roka (príspevok za september – január) a do 
25. januára predchádzajúceho druhému polroku daného školského roka (príspevok   za február – 
jún),


c) v  ročných splátkach vo výške 150 EUR - raz ročne - splatnosť vždy do 25. augusta 
predchádzajúceho danému školskému roku (napr.: príspevok za školský rok 2022/2023   je teda 
splatný  do 25.08.2022).


čl. 5

Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka 

Súkromného gymnázia 

1) Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka (tzv. “školné”), zapísaného v organizačnej 
zložke školy: Súkromné gymnázium (ďalej len SG) predstavuje sumu 1000 € za školský rok. Za každý 
začatý mesiac štúdia na škole sa hradí 100 € - bez ohľadu na formu štúdia (prezenčná, dištančná, 
individuálny učebný plán a pod.)


2) Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o zabezpečení 
vzdelávania. Možnosti splatnosti sú nasledovné:

d) v mesačných splátkach vo výške 100 € - mesačne – splatnosť vždy do 25. dňa predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca  (napr.: príspevok za september 2022 je splatný do 25.8.2022),

e) v polročných splátkach vo výške 500 € - dvakrát ročne - splatnosť vždy do 25. augusta 

predchádzajúceho prvému polroku daného školského roka (príspevok za september – január) a do 
25. januára predchádzajúceho druhému polroku daného školského roka (príspevok   za február – 
jún),


f) v  ročných splátkach vo výške 1000 EUR - raz ročne - splatnosť vždy do 25. augusta 
predchádzajúceho danému školskému roku (napr.: príspevok za školský rok 2022/2023   je teda 
splatný  do 25.08.2022).


g) príspevok v poslednom roku štúdia – splatnosť do 31. januára kalendárneho roka, ktorý je zároveň 
rokom ukončenia štúdia  - t. j. príspevok v záverečnom školskom roku štúdia je splatný do 31.1. 
daného kalendárneho roka, v ktorom sa predpokladá ukončenie štúdia, pričom výška príspevku je 
rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch štúdia.


čl. 6

Rozhodovanie o zľavách  

z príspevkov na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka 

1) O každej zľave z príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (nie o zápisnom) rozhoduje 
riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, príp. plnoletého žiaka.


2) Dôvodom pre zľavu z príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie je:

a) súbežné štúdium súrodencov, žijúcich v spoločnej domácnosti

b) výborný prospech žiaka druhého stupňa SZŠ a žiaka SG

c) úspešná reprezentácia školy na celoštátnej a vyššej úrovni žiakom SSŠ EES
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d) mimoriadna sociálno-ekonomická situácia v rodine žiaka

e) iné mimoriadne dôvody


čl. 7

Zľava z príspevku  

z dôvodu súbežného štúdia súrodencov 

1) Nárok na zľavu z príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka má zákonný zástupca 
žiaka, resp. plnoletý žiak v prípade ak dvaja alebo viacerí súrodenci, žijúci v spoločnej domácnosti, 
súbežne študujú na Súkromnej spojenej škole Europaean English School.


2) V prípade súbežného štúdia súrodencov prvý (najstarší) súrodenec uhrádza príspevok v plnej výške, 
druhý (v poradí mladší súrodenec) uhrádza príspevok vo výške 90 percent celkovej sumy, teda 
s priznanou 10 percentnou úľavou (rovnako aj každý ďalší súrodenec v poradí), avšak výlučne v  tom 
školskom roku, v ktorom súrodenci študujú súbežne,


čl. 8

Zľava z príspevku  

z dôvodu výborného prospechu žiaka 

1) Nárok na zľavu z príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka má zákonný zástupca 
žiaka druhého stupňa Súkromnej základnej školy a zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak Súkromného 
gymnázia v prípade, ak žiak v predchádzajúcom školskom roku (absolvovanom na SSŠ EES) dosiahol 
prospech 1.00 a zároveň nebol klasifikovaný zhoršenou známkou zo správania.

2) V prípade podľa článku 8, ods. 1, uhrádza zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak počas celého 
školského roka príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie vo výške 90% z celkovej 
pôvodnej sumy.


čl. 9

Zľava z príspevku  

z dôvodu úspešnej reprezentácie školy 

1) Nárok na zľavu z príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka má zákonný zástupca 
žiaka Súkromnej základnej školy a zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak Súkromného gymnázia v 
prípade, ak žiak v predchádzajúcom školskom roku (absolvovanom na SSŠ EES) úspešne reprezentoval 
školu na celoslovenskej (a vyššej) úrovni a umiestnil sa na prvom až treťom mieste


2) V prípade podľa článku 9, ods. 1, uhrádza zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak počas celého 
školského roka príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie vo výške 0% z celkovej 
pôvodnej sumy - t. j priznáva sa mu 100% zľava z uvedeného príspevku.


3) V prípade podľa článku 9, ods. 1 zákonný zástupca žiaka, resp. Plnoletý žiak nemusí podávať žiadosť o 
zľavu z príspevku. 100% zľava z príspevku bude priznaná žiakovi automaticky.


čl. 10

Zľava z príspevku  

z dôvodu mimoriadnej sociálno-ekonomickej situácie v rodine 

1) Ak v  rodine žiaka školy nastane mimoriadna sociálno-ekonomická situácia (úmrtím rodiča, stratou 
zamestnania oboch rodičov, a pod.) môže zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak, právo požiadať 
riaditeľa školy o zníženie príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka (nie zápisného 
a príspevku na náklady spojené s činnosťou ŠKD), prípadne jeho odpustenie. 


2) Žiadosť podáva písomne a jej prílohou je dokumentácia zmeny finančnej situácie v rodine.
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čl. 11

Výška príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka  

počas študijného pobytu v zahraničí 

1) Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka (tzv. “školné”), zapísaného v organizačnej 
zložke školy, ktorý so súhlasom riaditeľa školy absolvuje študijný pobyt v zahraničí predstavuje 50% zo 
sumy štandardného príspevku na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie, platného pre danú 
organizačnú zložku školy.


2) V prípade podľa čl. 11, ods. 1, je príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie žiaka vo 
výške 50 % výšky príspevku za každý kalendárny mesiac po dobu trvania študijného pobytu v zahraničí 
a v plnej výške za každý kalendárny mesiac po zvyšok školského roka vrátane mesiaca, v ktorom žiak 
ukončí výmenný alebo študijný pobyt, pričom škola mu bezplatne poskytne možnosť výkonu 
komisionálnych skúšok.


čl. 12

Poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky 

1) Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak, ktorému riaditeľ školy nariadil vykonať komisionálnu skúšku 
z dôvodov uvedených vo Vnútornom poriadku školy je povinný uhradiť poplatok 50 € za každú 
komisionálnu skúšku.


2) Splatnosť poplatku za komisionálnu skúšku je vopred - pred konaním komisonálnej skúšky.


čl. 13

Spôsob úhrady poplatkov 

1) Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak uhrádza poplatky uvedené v tejto smernici na účet školy 
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. nasledovne:


Číslo účtu:                                                    SK94 0200 0000 0033 5746 2359

Variabilný symbol:                                        RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA                           

Konštantný symbol:                                     0308                                                                         

Špecifický symbol:   	 	 	       MMRRRR                                                                      

Poznámka, správa pre prijímateľa platby:   MENO PRIEZVISKO A TRIEDA  


2) V  prípade, že platbu nemožno identifikovať, resp. dôjde k nesprávnej evidencii platby z  dôvodu 
nesprávne uvedených popisných údajov, je zákonný zástupca žiaka, resp. žiak, povinný na základe 
výzvy školy predložiť na sekretariát školy doklad o úhrade identifikujúci danú platbu, v opačnom prípade 
je povinný ju uhradiť.


čl. 14

Záverečné ustanovenia 

1) Táto smernica je záväzná pre všetkých zákonných zástupcov žiakov a plnoletých žiakov, s ktorými škola 
právoplatne uzatvorila Zmluvu o zabezpečení vzdelávania, pre dotknutých zamestnancov, ktorí sú so 
zamestnávateľom v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu a primerane aj pre prípadné 
ďalšie dotknuté osoby 


2) Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.8.2022.

3) Smernica bude zverejnená obvyklým spôsobom a bude dostupná na sekretariáte školy, web-stránke 

školy, v kancelárii riaditeľa, ako aj v kancelárii zástupkyne riaditeľa SSŠ EES.


	 V Prešove, 1.6.2022

PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r.


riaditeľ SSŠ-EES 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