
Štatút Súkromnej základnej školy v Lučenci 
 
Branislav Becher ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy na Fándlyho 3, 984 01, 
Lučenec vydáva tento   
 
 

ŠTATÚT 
Súkromnej základnej školy 

 
 

§ 1 
Názov školy a jej sídlo 

 
1) Škola má názov: Súkromná základná škola (ďalej len SZŠ) 
2) Sídlom školy je: Fándlyho 3, 984 01, Lučenec  
 

§ 2 
Účel zriadenia školy je: 

 
1) Doplniť sieť existujúcich štátnych škôl tak, aby sa vyšlo v ústrety záujmu verejnosti 

o intenzívnu výučbu cudzích jazykov a individuálny prístup k žiakovi vo výchovno-
vzdelávacom procese v regióne gemer-novohradu. 

2) Uspokojiť záujmy rodičovskej verejnosti o kvalitný vzdelávací proces rozšírený 
v oblasti vyučovania anglického a nemeckého jazyka, v prípade záujmu aj v iných 
živých jazykoch. 

3) Efektívnym vzdelávacím procesom zdokonaľovať praktickú stránku uplatňovania 
cudzieho jazyka nielen vo vyučovaní. 

4) V súlade s cieľovými úlohami alternatívnej školy poskytnúť vyvážené a kvalitné 
vzdelávanie na ZŠ. 

 
§ 3 

Základné ustanovenia 
 

1) SZŠ je právnickou osobou, ktorá nie je zriadená za účelom podnikania. Je neziskovou 
organizáciou a s prostriedkami školy nakladá zriaďovateľ školy alebo riaditeľ. 

2) V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť 
vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zák.č.29/1984 Z. z. o sústave 
základných škôl v znení neskorších predpisov. 

3) Zriaďovateľ menuje riaditeľa SZŠ ako štatutárneho zástupcu školy a určuje jeho 
kompetencie. 

 
§ 4 

Majetok školy 
 

1) Majetok školy je majetkom zriaďovateľa. V prípade zrušenia školy uspokojí škola 
záväzky voči veriteľom a zvyšok majetku patrí zriaďovateľovi, ktorý s ním naloží 
v zmysle Článku III., Stanov zriaďovateľa školy. 

 
 



§ 5 
Poradné orgány školy 

 
1) Poradným orgánom školy je: 

Rodičovská rada pri SZŠ v Lučenci a nie je právnická osoba. Je dobrovoľným 
združením rodičov študentov SG a v právnych vzťahoch vystupuje samostatne. 
Cieľom združenia je pomoc škole a zriaďovateľovi pri zabezpečení kvalitného 
vzdelávania, ale aj verejná kontrola plnenia zámerov školy. 

2) Funkcie v poradnom orgáne sú čestné. Členovia však majú nárok na náhradu 
preukázaných výdavkov, ktoré im pri výkone funkcií vznikli. 

3) Zo zasadnutí poradného orgánu a jeho kontrolnej činnosti sa vyhotovujú zápisnice, 
ktoré sa uchovávajú po dobu 3 rokov odo dňa vyhotovenia. Za vyhotovenie zápisníc je 
zodpovedný predseda poradného orgánu. 

 
§ 6 

Prostriedky školy 
 

Materiálne zabezpečenie činnosti školy plynie zo štátnej dotácie MŠ SR, zápisného, 
školného, sponzorských príspevkov a darov sympatizujúcich občanov a organizácií: 

 
1.Štátna dotácia: 

a) je poskytovaná škole v zmysle platných zákonov o financovaní súkromných 
škôl  

b) je určovaná na jedného študenta a je aktualizovaná každoročne, najneskôr k 31. 
januáru kalendárneho roka 

 
2.Zápisné: 
a) umožňuje hradiť výdavky spojené s prípravou a realizáciou prijímacieho konania 
s následným podpisom Zmluvy o štúdiu  
b) jeho výška je aktualizovaná interným predpisom zriaďovateľa a je splatná najneskôr 
v deň prijímacieho konania. 
 
3.Školné: 
a) výšku školného určuje vývoj skutočných  nákladov na výučbu jedného študenta, je     
závislá od zmien ekonomických podmienok školy a jeho výška  na obdobie od   
01.09. do 30.08. školského roka je určená interným predpisom zriaďovateľa. 
b) o výške školného na školský rok rozhoduje zriaďovateľ. 
c) výška školného určená podľa predchádzajúcej vety je záväzná pre všetkých rodičov 
d) školné je splatné v mesačných splátkach vopred, vždy najneskôr k poslednému  
pracovnému dňu mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, za ktorý sa školné uhrádza 
e) v prípade úpravy školného v priebehu školského roka je škola povinná prerokovať 
zvýšenie alebo zníženie školného zo zriaďovateľom . 
f) školné nezahŕňa stravné študentov a cestovné z miesta bydliska študenta do miesta 
sídla školy. 
g) v prípade omeškania s dvoma po sebe nasledujúcimi mesačnými splátkami  
školného je škola oprávnená od zmluvy o štúdiu odstúpiť za podmienok dohodnutých  
v zmluve o štúdiu. 
h) zriaďovateľ je oprávnený rozhodnúť o znížení školného v každom jednotlivom  
prípade, ak to odôvodňujú rodinné pomery študenta a ekonomická situácia školy 
i) odpustenie sa týka len jedného školského roka. 



j) zriaďovateľ je oprávnený po prechádzajúcom súhlase riaditeľa školy odpustiť tomu  
ktorému študentovi školné, pokiaľ to odôvodňujú pomery študenta a študent  
o odpustenie písomne školu požiada. 

k) výška finančného príspevku je záväzná pre všetkých rodičov a jej omeškanie s platením   
    oprávňuje školu odstúpiť od zmluvy o štúdiu k 1. polroku  nasledujúceho školského  
    roka 
l)  školné pre deti zamestnancov školy je vo výške 100% aktuálneho schváleného 
školného. 
m) školné pre študentov, ktorých súrodenci študujú na SG sa zníži o 50% aktuálneho  
     schváleného školného ( najstarší 100% školného, každý ďalší 50% školného), na 
základe žiadosti zákonného zástupcu, vždy na 1 rok. 
 
4. Sponzorské príspevky a dary sympatizujúcich občanov a organizácií 
a) sponzorské príspevky a dary pre školu budú použité v súlade s obsahom sponzorských  
    zmlúv, predovšetkým na modernizáciu školy, nákup progresívnych učebných pomôcok 

           a alternatívnych učebníc   
 

§ 7 
Hospodárenie a účtovníctvo školy 

 
1) Škola vedie podvojné účtovníctvo z zmysle zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
2) Škola hospodári podľa rozpočtu na kalendárny rok, schváleného a navrhnutého 

zriaďovateľom vždy k 31. máju kalendárneho roka. 
3) Rozpočet školy obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky školy. 
4) Škola má zriadený osobitný účet pre príjem a čerpanie štátnej dotácie. 
5) Pohyb finančných prostriedkov sa prísne eviduje v zmysle platných príslušných 

a interných smerníc a je viazaný na podpis najmenej dvoch osôb. 
 

§ 8 
Sprístupnenie štatútu 

 
1) Štatút SZŠ, Fándlyho 3, 984 01, Lučenec je uložený na riaditeľstve školy. 
2) Nahliadnuť do štatútu môže každý občan SR, ktorý má právo urobiť si z neho výpisy 

alebo opisy na vlastné náklady. 
 
 
 

V Lučenci dňa 02.09.2008 
 
 

       .................................................. 
       Branislav Becher, zriaďovateľ 


