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Vážení rodičia, 

     aj v tomto školskom roku prevezme Vaše dieťa vzdelávací poukaz, ktorý 

prezentuje osobitný ročný príspevok štátu na jeho záujmové vzdelávanie v 

predpokladanej výške 3,30 € na mesiac (odhad na základe výšky príspevku 

stanovenej na január až jún 2017). Vzdelávací poukaz podpisuje zákonný 

zástupca žiaka – rodič (v časti vzdelávací poukaz prevzal), čím svojím podpisom 

potvrdí, že si škola splnila zákonom určenú povinnosť a vzdelávací poukaz 

žiakovi vydala v zmysle §7 ods. 8 zákona č.597/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Vzdelávací poukaz prosím podpisujte guľôčkovým perom (gélové 

a atramentové pero sa pri opakovanom spracovaní v tlačiarni zmizíkuje). Každý 

žiak môže odovzdať vzdelávací poukaz do 25.septembra škole, centru voľného 

času, základnej umeleckej škole alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu 

bude v školskom roku 2017/2018 poskytovať za pravdepodobne 33,- € záujmové 

vzdelávanie v rozsahu najmenej 60 hodín za školský rok.  

     Každý žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému 

poskytovateľovi podľa vlastného výberu.  
 

 Z dôvodu opätovného spracovania vzdelávacieho poukazu cez tlačiareň Vás 

prosíme o ohľaduplné zaobchádzanie s tlačivom, pretože pokrčené a inak 

poškodené listy nie je možné cez tlačiareň spracovať. 
 

 Ak sa rozhodnete uplatniť si vzdelávací poukaz v záujmovom útvare 

organizovanom našou základnou školou, nevypisujte, prosím, spodnú časť 

poukazu v časti Vzdelávací poukaz od jeho držiteľa prijal, táto časť je 

spracovávaná cez program aSc Agenda. 
 

 Vyberte si, prosím, jednu z troch možností použitia vzdelávacieho poukazu 

uvedených na návratke, ktorá Vám a Vášmu dieťaťu najviac vyhovuje. Vypísanú 

a zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú návratku Vás prosíme vrátiť našej 

základnej škole najneskôr do piatku, 22.septembra 2017 (25.09.2017 je potrebné 

spracovať prijatie poukazov).  

V prípade, ak sa rozhodnete pre možnosť 1) alebo 2), zároveň s návratkou Vás 

prosíme aj o vrátenie vzdelávacieho poukazu, ktorý bude archivovaný v zmysle 

platnej legislatívy. 

 Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

 
 


