
Zmluva o štúdiu 
Uzatvorená medzi: 

 

Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline 

zastúpenou:  

  Ing. Václavom Dostálkom, riaditeľom školy  

           

ako školou (ďalej len škola) 

a 

 

/rodič/.............................................................................................................................................. 

 

 

ako zákonným zástupcom maloletého /študent/................................................................................      

 

rod. č. študenta.............................   

(ďalej len zákonný zástupca) 

 

 

I. 

Predmet zmluvy: 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení účasti  

maloletého (ďalej len študent) na stredoškolskom vzdelávaní 

 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Škola je povinná: 

 

- zabezpečiť materiálno-technicky a personálne riadne poskytovanie vzdelávania pre študenta, a to 

v súlade so Zákonom číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

- umožniť študentovi aktívnu a plnohodnotnú účasť na výchovno-vzdelávacom procese,  

- umožniť študentovi získať stredné vzdelanie rovnocenné vzdelaniu na iných školách, 

poskytujúcich vzdelávanie v sieti stredných škôl na území Slovenskej republiky, 

- umožniť študentovi získať doklad o úspešnom ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie, 

- každoročne informovať zákonného zástupcu študenta o učebných výsledkoch študenta za 

príslušný školský rok, 

- umožniť po vzájomnej dohode s riaditeľom školy návštevu zákonného zástupcu študenta na 

vyučovacom procese študenta, 

- viesť úplnú a presnú evidenciu o dochádzke študenta do školy, o rozsahu absolvovaného 

vzdelávacieho procesu ako i jeho učebných výsledkoch, 

- oboznámiť študenta a jeho zákonného zástupcu s platným všeobecne záväzným školským 

poriadkom upravujúcim práva a povinnosti študenta počas jeho účasti na všeobecno-vzdelávacom 

procese, 

- riadne a bez zbytočného odkladu prerokovať a prešetriť všetky podnety,  pripomienky a sťažnosti 

zákonného zástupcu študenta a o výsledku šetrenia ho oboznámiť, 

- na požiadanie zákonného zástupcu študenta poskytnúť mu úplné a presné informácie o učebno-

výchovných výsledkoch študenta, o jeho dochádzke do školy, dodržiavaní či porušovaní školského 

poriadku školy ako i celkového správania sa študenta počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

 

2. Škola je oprávnená najmä: 

 

- vydávať a meniť školský poriadok záväzne upravujúci práva a povinnosti všetkých študentov 

zúčastňujúcich sa na ňou zabezpečovanom všeobecno-vzdelávacom procese, 

- určovať miesto a čas výkonu vzdelávacieho procesu, 

- určovať druh a množstvo školských pomôcok potrebných pre riadny priebeh vzdelávacieho 

procesu, ktoré je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zákonný zástupca. 

 



 

3. Zákonný zástupca študenta je povinný: 

 

- zabezpečiť, aby sa študent riadne a včas zúčastňoval celého školou organizovaného výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

- zabezpečiť, aby študent dodržiaval školou vydaný školský poriadok a riadne plnil povinnosti pre 

študenta z neho vyplývajúce, 

- zabezpečiť riadne a včas študentovi školou určené školské pomôcky nevyhnutné pre plnohodnotnú 

účasť študenta na vzdelávacom procese, 

- riadne a včas platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie určený 

zriaďovateľom  pre príslušný školský rok. 

 

4. Zákonný zástupca študenta je oprávnený: 

 

- po vzájomnej dohode s riaditeľom školy, prípadne jeho zástupcami zúčastniť sa na vzdelávacom 

procese študenta, 

- podávať návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, podnety a sťažnosti, 

- požadovať úplné a presné informácie o učebno-výchovných výsledkoch študenta, o jeho 

dochádzke do školy, dodržiavaní či porušovaní školského poriadku školy ako i celkového 

správania sa počas vzdelávacieho procesu  

 

III. 

 

Financovanie štúdia 

 

1. Zákonný zástupca študenta, v súlade s § 2, odsek 2, písm. d) zákona č. 597/2003, je povinný platiť 

škole, za umožnenie zúčastniť sa študentovi na výchovno-vzdelávacom procese organizovanom 

školou, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie vyhlásený zriaďovateľom 

školy pre príslušný školský rok (ďalej len príspevok). Príspevok nezahŕňa náklady študenta spojené 

s jeho stravovaním, ubytovaním a dochádzkou do školy a bude použitý v súlade s § 2 odsek 3 zákona 

597/2003.  

 Príspevok je 175 €  polročne a je splatný nasledovne: 

1. splátka najneskôr do 31.8. 

2. splátka najneskôr do 31.1. 

 

 

2. V prípade predčasného ukončenia štúdia sa zaplatený príspevok nevracia. 

 

3. Príspevok sa  znižuje študentom 2., 3., a 4. ročníka v závislosti na študijných výsledkoch 

dosiahnutých na konci predchádzajúceho školského roka nasledovne : 

Zníženie o 50 €  náleží študentom, ktorí dosiahli študijný priemer do 1,5 , neboli z žiadneho predmetu 

klasifikovaní horšou známkou ako chválitebný, nemali počas celého školského roka neospravedlnenú 

absenciu, nebolo im udelené výchovné opatrenie a celková absencia za každý polrok nepresiahla 35 

vyučovacích hodín. 

Zníženie o 25 €  náleží študentom, ktorí dosiahli študijný priemer do 2,0  , neboli z žiadneho predmetu 

klasifikovaní horšou známkou ako dobrý, nemali počas celého školského roka neospravedlnenú 

absenciu, nebolo im udelené výchovné opatrenie a celková absencia za každý polrok nepresiahla 35 

vyučovacích hodín. 

 

4. Zákonný zástupca študenta je povinný zaplatiť príspevok na účet školy číslo 2628244018/1100, 

vedený v Tatra banke (IBAN SK11 1100 0000 0026 2824 4018,  BIC TATRSKBX). Ako 

variabilný  symbol  udávajte  vždy rodné číslo  študenta / študentky. Do správy pre prijímateľa uveďte 

meno a priezvisko študenta . Príspevok je možné uhradiť aj do pokladne školy. 

 

 

5.  Zápisné na štúdium je jednorazový poplatok spojený so zápisom do prvého ročníka v sume 30 €. 

Zápisné je splatné v deň zápisu. 

 

V prípade nenastúpenia študenta na štúdium z akýchkoľvek dôvodov alebo v prípade, že študent 

predčasne ukončí štúdium, sa toto zápisné nevracia, pretože sa viaže na proces zápisu a s tým spojené 

náklady. 

 



6. Podanie žiadosti o vykonanie opravnej skúšky alebo skúšky v náhradnom termíne je spoplatnené 

sumou 20 € za každý vyučovací predmet uvedený v žiadosti. 

 

7. V prípade, že príspevok nie je uhradený riadne a včas, pričom platba sa považuje za uhradenú 

dňom,  keď bola pripísaná bankou na účet školy, je zákonný zástupca študenta povinný popri 

príspevku platiť i vzájomne dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa podpisu   do dňa ukončenia štúdia na SSUŠ 

 

2) Škola je oprávnená zmluvu písomne vypovedať pred dobou ukončenia jej platnosti len z nižšie 

uvedených dôvodov: 

 

a) študent napriek písomnému upozorneniu školy zaslanému jeho zákonnému zástupcovi hrubo 

porušuje platný školský poriadok, 

b) študent vzhľadom na lekársky nález nie je schopný sa riadne a plnohodnotne zúčastňovať 

výchovno-vzdelávacieho procesu organizovaného školou, 

c) zákonný zástupca je v omeškaní so zaplatením príspevku vyhláseného zriaďovateľom pre 

príslušný školský rok po dobu viac ako 60 dní počítaných odo dňa jeho splatnosti, prípadne 

inak napriek písomnému upozorneniu výrazne porušuje svoje povinnosti vyplývajúcemu 

z tejto zmluvy, 

d) škola vzhľadom na rozhodnutie príslušného štátneho orgánu stratila oprávnenie na 

vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

3) Zákonný zástupca študenta je oprávnený zmluvu písomne vypovedať ku koncu školského roka 

pred uplynutím doby jej platnosti len z nasledovných dôvodov: 

a) študent stratí vzhľadom na lekársky nález schopnosť sa riadne a plnohodnotne zúčastňovať 

výchovno-vzdelávacieho procesu organizovaného školou, 

b) škola výrazne porušuje svoje povinnosti uvedené v čl. II bod 1), tejto zmluvy 

 

4) Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami  k nej na základe súhlasnej vôle oboch 

zmluvných strán. 

 

5) Časť III. tejto zmluvy sa v prípade zmien zákonov o financovaní škôl nahradí dodatkom 

zohľadňujúcim zmeny . 

 

6) Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdŕžala jeden. 

 

7) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy 

porozumeli, súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok 

a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Žiline dňa  .................................... 

 

 

 

 

riaditeľ školy                                                            

                                             ................................................  

                                                                     

 

 

 

rodič - zák. zástupca študenta 

                                             .................................................  


