
Nárok na osobitný štátny príspevok na záujmové vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích
poukazov má škola a školské zariadenie - poskytovateľ záujmového vzdelávania, ak
a) prevzal riadne vyplnený a potvrdený vzdelávací poukaz od jeho držiteľa (žiaka základnej
školy alebo žiaka strednej školy),
b) nahlásil svojmu zriaďovateľovi najneskôr do 30. septembra počet prevzatých vzdelávacích
poukazov,
c) žiak navštevuje záujmové vzdelávanie počas školského roka v predpísanom rozsahu.

Informácia pre riaditeľa školy a školského zriadenia, ktoré vzdelávací
poukaz prevezmú

Každý žiak základnej školy a strednej školy má nárok na vzdelávací poukaz, ktorý vydá
žiakom príslušná škola na začiatku školského roka. Riaditeľ školy je zodpovedný za to, aby
v súlade s § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov každému žiakovi školy vzdelávací poukaz
vydal. Škola vydá žiakovi vzdelávací poukaz aj v takom prípade, ak bude zároveň žiakovi
poskytovať záujmové vzdelávanie. Žiak môže vzdelávací poukaz škola ako inému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania odovzdať na základe vlastného rozhodnutia.

Informácia pre riaditeľa školy, ktorá vzdelávací poukaz vydáva

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávane
žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom
septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať
niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, kotoré mu bude
záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom
zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30.
septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých
vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho
záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové
aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť
iba jednej z nich.

Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo
školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny
príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové
vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

Informácia pre žiaka a jeho rodiča


