
 

Základná škola, P. Jilemnického  1035/2, Zvolen 

 

 

VZDELÁVACIE  POUKAZY (VP) - aktuálny informačný  manuál 

 

 Aj v školskom roku 2019/2020 môžu zákonní zástupcovia a žiaci rozhodnúť o použití štátnych 

finančných prostriedkoch v záujmovom mimoškolskom vzdelávaní. 

Zákon č.597/2003 o financovaní školstva v znení neskorších predpisov legislatívne upravil použitie 

VP na ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE detí. Zákazník - žiak má právo slobodného výberu. Naša 

škola ponúka niekoľko typov záujmového vzdelávania - kurzov, krúžkov ap. Ich základná ponuka je 

priebežne aktualizovaná vo vestibule ZŠ. 

 

 

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE (ZV) je pravidelná záujmová činnosť v rozsahu najmenej 60 hod 

v školskom roku evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii. V prípade ospravedlnenej 

neprítomnosti žiaka sa považuje za POSKYTNUTÉ t.j. choroba žiaka, účasť žiaka na súťažiach, 

mimoriadne udalosti v rodine. 

 

POSKYTOVATEĽ ZV môže byť škola, školský klub detí, centrum voľného času, školské stredisko 

záujmovej činnosti, štátna jazyková škola. V danom školskom roku má žiak nárok iba na jeden VP, 

môže ho poukázať iba jednému poskytovateľovi ZV. Preukaz je neprenosný. 

 

 

Harmonogram distribúcie VP : 

10.a 11.09.2019 – každý zákonný zástupca na stretnutí rodičov obdrží VP svojho dieťaťa (účasť 

zákonných zástupcov je potvrdená podpismi v triednej dokumentácii) 

do    19.09.2019 – ak sa zákonný zástupca nezúčastní na stretnutí rodičov, VP mu bude zaslaný po 

dieťati - oznam o doručení prosím potvrdiť podpisom v ŽK. 

09.09. - 23.09.2019 – rozhodovacie procesy o druhu a kvalite záujmovej činnosti 

                              – odovzdanie VP poskytovateľom - na našej škole sú to garanti krúžkov  

24.09.2019             – najneskorší dátum zberu VP od garantov t.j. vedúcich krúžkov. 

Poskytovateľ záujmového vzdelávania môže prijať VP najneskôr do 24.09. príslušného kalendárneho 

roka. 

25.09. – 26.09.2019 - spracovanie zoznamov prijatých VP, administrácia, protokol pre 

zriaďovateľa, protokol pre OÚ (rozpis pridelených finančných prostriedkov), protokol pre ŠVS 

 

 

 

 

Pozn. 

1. V prípade chyby údajov (napr. chybné rodné číslo) môže žiak dostať nový VP, pričom sa starý 

znehodnotí. V prípade STRATY VP je možné robiť už len odpis (kolok v príslušnej hodnote). 

2. Ak si rodič + žiak nevyberie žiadny typ ZV, štát nepridelí peniaze žiadnemu poskytovateľovi. 

3. Rodičia majú možnosť viesť záujmové krúžky napr. šachový, karate, karate, tanečný krúžok ap. 

4. Poskytovatelia ZV môžu prijať iba VP podpísaný zákonným zástupcom. 
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