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SMERNICA
o výške a úhrade poplatkov za školné v Súkromnej základnej škole BAKOMI
č. 01/2016

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Táto interná smernica upravuje zásady pri určovaní výšky, spôsobe výberu a úhrady
mesačného školného určenú na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov spojených
s prevádzkovaním Súkromnej základnej školy BAKOMI.

Článok 2
Výška mesačného školného
1.
mesačné školné
počet detí v rodine:

denná dochádzka

školský klub

domáce vzdelávanie

jedno dieťa

80,00 €

10,00 €

25,00 €

druhé dieťa

40,00 €

5,00 €

25,00 €

2. Súkromná základná škola BAKOMI umožní upraviť poplatky, alebo dohodnúť spôsob
úhrady rodine:
● v ktorej zákonný zástupca žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi,
● žiak žije len s jedným rodičom v spoločnej domácnosti,
● rodina sa ocitla v inej zložitej rodinnej situácii,
po dohode s vedením školy a individuálnom posúdení môže byť v týchto prípadoch školné
odpustené, znížene alebo zákonný zástupca môže využiť možnosť dobrovoľne odpracovať si
školné, alebo časť školného určitým počtom hodín pre Súkromnú základnú školu BAKOMI.
Podmienky odpracovania školného budú dohodnuté individuálne.

Článok 3
Školné počas prázdnin
1. Školné, bez poplatku za klub, sa hradí aj počas letných prázdnin.
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Článok 4
Iné poplatky
1. Preskúšanie detí v domácom vzdelávaní mimo termínov stanovených školou je spoplatnené
sumou 20 € za dieťa.
2. Návšteva / pozorovanie v škole mimo dňa otvorených dverí vyhlásených školou na základe
predchádzajúcej dohody v súlade s dennými plánmi školy je spoplatnená sumou 10 € na
osobu. Rodičia detí zaškolených v Bakomi majú vstup do vyučovacieho procesu zdarma.

Článok 5
Spôsoby a termíny úhrady mesačného školného
1. Školné musí byť uhradené do 20. dňa v mesiaci.
2. Zákonný zástupca môže uhradiť mesačné školné:
● v hotovosti
● bezhotovostným prevodom na č. účtu: SK33 0200 0000 0033 5871 1556,
platbu je potrebné v poznámke pre prijímateľa identifikovať menom dieťaťa
a prideleným variabilným symbolom

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto smernica nadobúda účinnosť od 1. 9. 2019.
2. Riaditeľka školy zabezpečí preukázateľné oboznámenie zákonných zástupcov žiakov
s týmto vnútorným predpisom.
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