
S p o j e n á  š k o l a ,  P a n k ú c h o v a  6 ,  8 5 1  0 4  B r a t i s l a v a  

POKYNY PRE ADMINISTRÁTOROV (TR. UČITEĽOV resp. ich zástupcov)  

VZDELÁVACÍCH POUKAZOV 

 

1) Koordinátorom pre vzdelávacie poukazy je R. Mezei. 

2) Administrátor prevezme vzdelávacie poukazy svojej triedy v kancelárii zrš.– 7-8. 9. 2020. 

3) Administrátor vysvetlí študentom použitie vzdelávacích poukazov (záujmová = krúžková 

činnosť, možnosť použiť na navštevovanie krúžkov v našej škole (bez ďalších poplatkov), 

je však možné ich využiť aj v centrách voľného času a iných vzdelávacích inštitúciách – 

tam sa však treba informovať o ďalších poplatkoch.). Ak žiak chce použiť vzdelávací 

poukaz, musí ho podpísať jeho zákonný zástupca resp. ak študent má 18 rokov (plnoletý 

žiak), tak poukaz podpisuje sám (v riadku vzdelávací poukaz prevzal). Upozorniť žiakov, 

že nižšie už nič nevypĺňajú (teda počnúc riadkom Vzdelávací poukaz od jeho držiteľa 

prijal). Nižšie uvedené riadky vypĺňa prijímajúca organizácia (napr. škola). Žiak 

vzdelávací poukaz potom čo najskôr odovzdá na príslušnom mieste (v našej škole je nutné 

ho odovzdať najneskôr do 21. 09. 2020 vedúcemu zvoleného krúžku. Administrátor 

oznámi žiakom, že ponuka krúžkov v našej škole bude zverejnená na www.gympaba.sk 

a bude priebežne aktualizovaná).   

4) Administrátor je povinný odovzdať každému žiakovi vzdelávací poukaz (osobne, 

v nutnom prípade poštou). Žiakom je potrebné odovzdať vzdelávací poukaz do 10. 09. 

2020. V odôvodnených (a ojedinelých) prípadoch  je možné ho odovzdať osobne 

najneskôr do 15. 09. 2020. Potom vzdelávací poukaz administrátor odošle poštou na 

adresu trvalého bydliska žiaka (prostredníctvom tajomníčky školy). Tieto prípady ale 

najprv konzultujte s koordinátorom. 

5) Administrátor zabezpečí, aby žiaci podpísali priložený zoznam (protokol Prevzatie 

vzdelávacích poukazov), aj s vyznačením dátumu odovzdania vzdelávacieho poukazu. 

Tento zoznam podpíše aj administrátor (pod posledným riadkom zoznamu) s vyznačením 

dátumu odovzdania zoznamu zrš. Zoznam odovzdá najneskôr  do 15. 09. 2020 

v kancelárii zrš.  

 

Vzor:  

 

Prevzatie vzdelávacích poukazov 

 

Priezvisko Meno 

Číslo 

vzdelávacieho 

poukazu 

Dátum 

prevzatia 

Dôvod neprevzatia 
Podpis alebo uviesť 

dôvod neprevzatia 

Malá  Katarína 0123456789 4.9.2020 Malá 

Veľký Alexander 
0123456790 ----- neprevzal:  

štúdium v zahraničí 

Posledný Jozef 01234567891 15.9.2020 odoslané poštou 

atď.     

     

 

 

15. 09. 2020, Kantor 

 

Ďakujeme za Váš zodpovedný prístup k administrácii vzdelávacích poukazov,  

           R. Mezei  

 
 

http://www.gympaba.sk/

