Evanjelické gymnázium,
Skuteckého ul. č. 5, 974 01 Banská Bystrica

Riaditeľ školy vydáva po prerokovaní so zriaďovateľom školy tento predpis, ktorým sa ustanovujú
spôsob a termín úhrady príspevku od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na vzdelávanie a výchovu (ďalej len školné) , dôvody
a postup pri žiadosti o zníženie školného, alebo o zmenu spôsobu úhrady školného od školského roku
2013/2014
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Evanjelické gymnázium je v zriaďovacej kompetencii Biskupského úradu západného dištriktu
Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku a ako také je právnickou osobou, ktorej činnosť súvisí
s evanjelickým náboženstvom a Evanjelickou a.v. cirkvou na Slovensku.

2.

Evanjelické gymnázium poskytuje vzdelávanie a výchovu a ďalšie služby za úhradu. (v zmysle zákona
597/2003 Z.z. o financovaní štátnych a neštátnych škôl a v zmysle článku 42 Ústavy Slovenskej
republiky)
Čl. 2
Úhrada za vzdelávanie a výchovu

1.

V osemročnom štúdiu je školné stanovené na 66eur na školský rok. Splatnosť tohto poplatku je - 30.9.
v kalendárnom roku, v ktorom začína príslušný školský rok .

2.

V bilingválnom štúdiu je školné stanovené na 150 eur na školský rok. Splatnosť tohto poplatku je do
30.9. v kalendárnom roku, v ktorom začína príslušný školský rok.

3.

Úhrady možno vyplatiť na sekretariáte školy alebo prevodom na účet školy v OTP Banke č.
10066927/5200, alebo poštovým poukazom typu U. Pri použití prevodného príkazu je potrebné uviesť
do správy pre prijímateľa meno žiaka a triedu.. Pri zaplatení do pokladne školy na sekretariáte, vydá
sekretárka platcovi príjmový pokladničný doklad.

Čl.3
Dôvody a postup pri žiadosti o zníženie školného, alebo zmenu spôsobu úhrady školného
1. Školné možno znížiť odpustiť, alebo rozložiť na viac splátok v príslušnom školskom roku žiakom,
ktorých rodiny sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak predloží
škole potvrdenie z príslušného úradu, že rodina sa nachádza v hmotnej núdzi ak žiada o odpustenie
školného, v prípade zníženia školného a rozloženia školného na viac splátok potvrdenia o príjmoch
rodiny. O znížení alebo odpustení školného rozhoduje riaditeľ školy.

V Banskej Bystrici 30.8.2013
PaedDr. Slavomír Hanuska v.r.
riaditeľ školy

