SMERNICAKUŠKOLNÉMU:
Výška školného je stanovená na začiatku školského roka. Učitelia sú informovaní o aktuálnej výške
školného za začínajúci školský rok do 31. 08. Oficiálne zverejnená výška školného pre danú školu
a konkrétny odbor v danej škole je riaditeľkou školy po skompletizovaní „eduzberu“ 01. 10.
Školné sa platí za prvý a za druhý polrok školského roka.
Termín úhrady školného za prvý polrok je do 15. 10. daného školského roka.
Termín úhrady školného za druhý polrok je do 15. 02. daného školského roka.
Upomienky o neuhradení školného sa rodičom posielajú až po skompletizovaní prehľadu úhrad a to:
- za prvý polrok po 03. 11.
- za druhý polrok po 03. 03.
Možnosti zliav uplatnených na školnom:
Každý rodič, ktorý si chce uplatniť zľavu, musí o ňu písomne požiadať riaditeľku školy. Akceptovaná
bude aj elektronicky zaslaná žiadosť. V odpovedi od riaditeľky školy bude presne uvedená suma,
ktorú má rodič uhradiť. Odpoveď bude zaslaná elektronicky, preto Vás žiadame uviesť na Vašej
žiadosti mailový kontakt.
Platné zľavy sú:
a) zľava 10% zo sumy celoročného školného = platí v prípade jednorázovej úhrady celoročného
školného do termínu 15. 10.
b) hmotná núdza – zľava do 100 % - s potvrdením od obecného úradu
c) Family bonus
- 5 Eur z polročného školného
príklad
Dve deti súrodenci – jeden chodí na Skup a druhý na Skup a Indi = (1 x 5) + (2 x 5) = -15 EUR
z celkového rodinného účtu za polrok. Nekombinuje sa s 1. a 2.
d) Aktívny žiak – zľava 5 € na druhý odbor prípade, že žiak navštevuje 1 skupinový a 1
individuálny odbor.
e) Zľava školská synergia - v priestor iných škôl a školských zariadení so symbolickým nájmom
a MTZ podporou.
- 5 Eur z polročného školného – skupinové vyučovanie
- 10 Eur z polročného školného – individuálne vyučovanie
Daný systém zliav platí pre dieťa, ktoré navštevuje jeden individuálny a jeden kolektívny/skupinový
odbor. V prípade, že dieťa navštevuje dva skupinové, resp. dva individuálne odbory, neplatí systém
zliav. Za druhý rovnaký (individuálny/skupinový) odbor je úhrada školného v plnej miere nákladov.
Jednotlivé zľavy sa nekombinujú.
Iné úľavy na školnom, o ktoré rodič požiada, bude riaditeľka školy individuálne posudzovať.
Riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného v prípade, že rodič písomne
požiada o zníženie, resp. odpustenie školného z dôvodu, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a predloží o tom relevantný doklad.

Taktiež môže znížiť školné v prípade, že jeden z rodičov je nezamestnaný a evidovaný na príslušnom
úrade práce, jeden z rodičov poberá invalidný dôchodok alebo je momentálne na materskej
dovolenke. Všetky úľavy však musia byť podložené žiadosťami od rodičov a relevantnými dokladmi.
V prípade, že sa žiak nemôže dlhodobo zúčastniť na vyučovaní (napr. z dôvodu choroby) a predloží
o tom náležité potvrdenie, bude mu vypočítaná alikvotná čiastka školného.
Jednotlivé zľavy sa nekombinujú.
Iné úľavy na školnom, o ktoré rodič požiada, bude riaditeľka školy individuálne posudzovať.
Riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení školného v prípade, že rodič písomne
požiada o zníženie, resp. odpustenie školného z dôvodu, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a predloží o tom relevantný doklad.
Taktiež môže znížiť školné v prípade, že jeden z rodičov je nezamestnaný a evidovaný na príslušnom
úrade práce, jeden z rodičov poberá invalidný dôchodok alebo je momentálne na materskej
dovolenke. Všetky úľavy však musia byť podložené žiadosťami od rodičov a relevantnými dokladmi.
V prípade, že sa žiak nemôže dlhodobo zúčastniť na vyučovaní (napr. z dôvodu choroby) a predloží
o tom náležité potvrdenie, bude mu vypočítaná alikvotná čiastka školného.

