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Smernica o poplatkoch, príspevkocho odmenách
v Súkromnej strednej odbornej škole podnikania na školský rok 201812019
(ďalej SSOSP)
Riaditeť SS6ŠP, na návrh zriaďovateťa SSOŠP, vydáva Smernicu o poplatkoch, podťa
ktorej sa bude riadiť SSOŠPpri vyberaní poplatkov za zápisné a kvalitu vzdelávania pre
školský rok20I8l20I9.
I. Zápisný poplatok

Pri nástupe na štúdium, je študent povinný uhradiť zápisný poplatok vo ýŠke50,- €.
Zápísný poplatok sa počas celého štúdiaplatí len taz a povinnosť uhradiť ho má kaŽdý
študeni. Šplatnosťpoplatku je stanovená do 01. 09. , teda pred prvým dňom nastúpenia na
štúdium.Zápisný poplatok je nevratný.
II.

l.

Výška poplatkov

a odmeny v

V

SSOSP

Výška príspevku za kvalitu vzdelávania:
Poplatok za kvalitu vzdelávania pre prvý, druhý, tretí, štvrtý ročníkv dennej forme
štúdiavškolskomroku2018/2019je vo výške 30, - € /Tridsať eur/

2. Výška príspevku za kvalitu vzdelávania pri individuálnom Študijnompláne:

póplatok za kvalitu vzde|ávania pri individuálnom študijnom pláne pre všetky roČníky
štúdiav školskom roku 2018/2019 je vo ýške 40,-€
skúšky:je príspevok od zákonného
zástupcu žiaka škole aslúžina úhradu nákladov vynaložených súkromnou strednou
odbornou školou spojených s vykonaním komisionálnej skúškyžiaka. Žiakovi mÓŽe
byť udelená povinnosť vykonať komisionálnu skúškuza nedostatočný prospech, alebo
nedostatočnúdochádzku do školy.
a/ príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúškyudelenej žiakovi riaditeťom
školy zá nedostatočnúdochádzku do školy vo výške 30,- € l za jednu skúšku.
b/ piíspev ok za zorganizovanie komisionálnej skúškyudelenej žiakovi riaditeťom
školy za neprospech vo výške 20,- €l za jednu skúšku.

3. Príspevok za zoíganizovanie komisionálnej

Odmeny:
prospechové štipendium: súkromná stredná odborná škola na konci školského roka
,r I., lI., III. ročníkuvyhodnoti vždy dvoch najlepších žiakov v každom ročníku.
Hodnotenie pozostáva z prospechu žiaka počas školskéhoroka a dochádzky do ŠkolY.
Najlepšívyhodnoteni žiaci budú odmenení prospechovým štipendiom sumou 100,- eur
pró
o žiaka. Prospechové štipendium bude žiakom vyplatené osobne pri
iěa"er,

odovzdávaní koncoročného vysvedčenia.

III.Spotočné ustanovenie o poplatkoch, príspevkoch a odmenáchza kvalitu
vzdelávania v ssosp
Príspevok je splatný do 1.-vého dňa v mesiaci, ktorého sa platba týka.
2. V prípade nástupu žiakav priebehu mesiaca, je žíakpovinný uhradiť príspevok v plnej
výške za celý mesiac
a
Pri ukončeníštúdiav priebehu mesiaca, je žiak povinný uhradiť príspevok v plnej
výške za celý mesiac
4. V prípade, že študent počas štúdiana škole požiada riaditel'a školy o umoŽnenie
študovať podl'a individuálneho učebnéhoplanu (ďalej IUP) a riaditeť školy rozhodne
v odóvodnených prípadoch o pridelení IUP, študent je povinný zaplatiť príspevok za
kvalitu vzdelávania a zápisné 450,- € (400,-€ zakvalitu vzdelávania za školský rok
a 50,- € zápisné, platí sa raz, pri nástupe do školy) Príspevok študent musí uhradiť
najneskór v deň nástupu do školy. Študent móže písomne požiadaťškolu o moŽnosť
zaplatiť tento príspevok vdvoch splátkach ato tak, že pwá splátka 225,- eur blde
realizovaná v deň nástupu do školy a druhá splátka 225,- eur najneskór do
3 I .IZ.daného kalendámeho roka.
5. Príspevok za zotganizovanie komisionálnej skúškyje splatný najneskór v deň konania
komisionálnej skúšky.ŽiaL ie povinný pred r,ykonaním komisionálnej skúšky
predložiť doklad o úhrade príspevku zazorganizovanie komisionálnej skúšky.
6. Riaditeť SSOŠP,po predchádzajicomsúhlase zriaďovateÍa, móže odpustiť príspevok
za štúdiumžiakom v hmotnej núdzi ak sa preukážu potvrdením o priznaní dávky
v hmotnej núdzi. Oslobodenie od platenia príspevku za kvalitu vzdelávania sa
nevzťahuje na vstupný príspevok.
7. V prípade vzniku preplatku na uhradených príspevkoch, tieto Súkromná stredná
odborná škola vráti len na základe písomnej žiadosti. Preplatok bude uhradený
najneskór do l5-teho v mesiaci, nasledujúcom po obdržanížiadosti o vrátenie
preplatku.
štúdianad štandardnri dížkuštúdiabude študentovi umožnenéaž na
ire-dízerri"
8.
základeuhradenia príspevku na obdobie, ktorého sa predíženie týka.
9, V prípade nedoplatku na príspevkoch je Súkromná stredná odborná škola Podnikania
porrin ra zaslať študentovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi ýzvu na Úhradu. Ak
nedoplatok nebude uhradený ani na základe druhej výzvy Súkromná stredná odbomá
škola móže študenta podmienečne vylúčiťzo štúdia.
l0. SS6ŠPje povinná previesť na úěet zríaďovateía, vždy do 15- teho dňa v mesiaci, 50
oÁ sumy zvybraných príspevkov:
Il.Zostatok príspevkov, ktoré nebudú prevedené zriaďovateťovi, sú príjmom školy
a budú použiténa financovanie prevádzkových nákladov školy.
1.

IV. Platnost'
Táto smernica nadobúda úěinnosť od 1 .9,2018

Vo Zvolene,17.4.2018

KONGRUENCIA spol.
ztiaďovateť školy:

s r.o.

Mgr. Iveta Michalíková

PaedDr, Pavel Igríni
riaditeť škol
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Vysvetlivky k Smernici o poplatkoch, príspevkoch, odmenách v SSOŠP:

Poplatky a príspevky: je spoločnéoznačenie pre príspevok za kvalitu štúdiazaprvý školský
rck a za ďalšie školské roky, zápisné a príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky;
príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky:je príspevok od zákonného zástupcu
žiaka aslúžina úhradu nákladov vynaložených súkromnou strednou odbornou školou
spojených s vykonaním komisionálnej skúškyžiaka. Platí sa v lehote a výške, spósobom ako

je to určenév tejto smernici

Rozhodnutie o prijatí: je rozhodnutie riaditel'a súkromnej strednej odbornej školy o prijatí
žiakana štúdiumna súkromnej strednej odbornej škole v študijnom odbore 634l M
Smernica o poplatkoch, príspevkoch, odmenách v SSOŠP:je interný predpis súkromnej
strednej odbornej školy, ktorý o. i. závázne určuje aktuálnu výšku poplatkov apríspevkov v
škole je zverejnený na mieste na to určenom súkromnou strednou odbomou školou;
(umiestnená bude v budove školy na I. poschodí v uzamykateťnej výstavnej nástenke
s ostatnými dokumentmi školy)

súkromná stredná odborná škola: je súkromná stredná odborná škola, ktorá poskYuje
výchovu avzdelanie v študijnom odbore - škola podnikania 634I M
príspevok za kvalitu vzdelávania

za prť až štvrný školský rok: je

príspevok od

zákonného zástupcu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením modernej a kvalitnej
výchovy avzdelávanie žiaka v študijnom odbore škola podnikania. Platí sa vo výške urěenej
v Smemici o poplatkoch, príspevkoch, odmenách v SSOSP

školský rok: je obdobie, v ktorom súkromná stredná odbomá škola pos§tuje výchovu

avzdelarie v študijnom odbore, ktoré sa zaěína 1. 9. príslušnéhokalendárneho roka
končí31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka

študijný odbor: je študijný odbor s kódovým označením634I

M

a ktoré sa

škola podnikania

so

zameranim na ekonomické a právne vedy.

zápisné: je jednorazový poplatok, ktorý sa platí vo výške, spósobom a v lehote urěenými
v Smemici o poplatkoch, príspevkoch, odmenáchv SSOSP.

Odmeny:
prospechové štipendium: súkromná stredná odborná škola na konci školskéhoroka v I., II.,
ročníkuvyhodnotí vždy dvoch najlepších žiakov v každom ročníku.Hodnotenie
pozostáva zprospechu žiaka počas školského roka adochádzky do školy. Najlepší
vyhodnotení žiaci budú odmenení prospechovým štipendiom sumou 100,- eur pre jedného
žiaka. Prospechové štipendium bude žiakom vyplatené osobne pri odovzdávaní koncoročného

m.

vysvedčenia.
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