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ŠKOLSKÉ POPLATKY PYP PRE ROK 2021/2022 
 

 
 

§ Registračný poplatok             300 EUR/jednorázovo 
§ Štandarné školné      1 300 EUR/mesačne 
§ Školné so štipendiom           650 EUR/mesačne 
§ Školné so štipendiom + viazanosť    550 EUR/mesačne 

  
 

Rozpis platieb - štandardné školné  
§ Školné – 1. štvrťrok      4 550 EUR 
§ Školné – 2. Štvrťrok       3 900 EUR 
§ Školné – 3. Štvrťrok       2 600 EUR 
§ Školné – 4. Štvrťrok       1 950 EUR 

 
Rozpis platieb - školné s prideleným štipendiom 

§ Školné – 1. Štvrťrok       2 275 EUR  
§ Školné – 2. Štvrťrok       1 950 EUR  
§ Školné – 3. Štvrťrok       1 300 EUR  
§ Školné – 4. Štvrťrok            975 EUR  

 
Rozpis platieb - školné s prideleným štipendiom a viazanosťou  

§ Školné – 1. Štvrťrok       1 925 EUR  
§ Školné – 2. Štvrťrok       1 650 EUR  
§ Školné – 3. Štvrťrok        1 100 EUR  
§ Školné – 4. Štvrťrok              825 EUR  

 
 
 
V školnom je zahrnuté: 

§ Výučba v Primary Years Programme (1. až 6. ročník) 
§ Špecializovaná výučba anglického jazyka (EAL) 
§ Podpora vzdelávania 
§ Učebné materiály 
§ Prenájom osobných IT zariadení 
§ Zošity a kancelárske potreby 
§ Väčšina školských výletov v okolí 

 
 
Zľavy a Štipendium 

§ Štipendium (limit. počet pre študentov SR)    50 % 
§ Druhé registrované dieťa        5 % 
§ Všetky ďalšie registrované deti    10 % 
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§ Ročná zľava         4 % 
 
  
Ostatné poplatky (mesačne) 

§ Školský klub detí       50 EUR 
§ Školské obedy          3,60 EUR/obed 
§ Školské obedy – diéta        3,90 EUR/obed 
§ Školský autobus (vrámci Košíc)     podľa cenníka poskytovateľa 
 

 

Registračný poplatok je jednorázový poplatok, zaplatený pri zápise a je nevratný.  

 

Školné môže byť platené ročne alebo štvrťročné (4 krát do roka), pred začiatkom každého štvrťroka. V 
prípade nástupu dieťaťa do školy po začatí školského roka bude školné vypočítané pomerne t.j. podľa 
počtu týždňov pripadajúcich v danom štvrťroku.  Neúplné týždne bude počítané ako celé týždne.  
Splatnosť školného: 1. štvrťrok  – 15. August, 2. štvrťrok – 15. November, 3. štvrťrok – 31. Januára, 4. 
štvrťrok – 15. Apríl. 
 
Štipendium zriaďovateľa je určené rodičom a/alebo deťom so štátnym občianstvom SR. Škola si 
vyhradzuje právo poskytnúť limitovaný počet štipendií.  
 
Štipendium zriaďovateľa s viazanosťou bude udelené za nasledovných podmienok: 
a) zmluva o štúdiu bude uzatvorená s viazanosťou min. 2 roky, 
b) poskytnutie osobných referencií v KEIS marketingovej komunikácii (webstránka, školské video a iné 
marketingové nástroje). 
c) registračný poplatok bude uhradený do 30.04.2021 
d) aspoň jeden zo zákonných zástupcov a/alebo dieťa musí mať štátne občianstvo SR. 
 
Škola si vyhradzuje právo poskytnúť limitovaný počet štipendií s viazanosťou.  
V prípade využitia zvýhodneného školného s viazanosťou nie je možné využiť žiadne iné zľavy.  
  
Ak máte záujem uchádzať sa o štipendium zriaďovateľa určené rodičom a/alebo deťom so štátnym 
občianstvom SR zašlite emailom Prihlášku na štúdium a Žiadosť o štipendium.  
 
Zriaďovateľ bude prihliadať len na žiadosti rodičov, ktorí predložili prihlášku na štúdium, žiadosť o 
štipendium a zaslali potvrdenie o uhradení registračného poplatku.  
 
Zľavy sa uplatňujú pre štandardné školné bez udeleného štipendia.  
 
Ročná zľava je k dispozícii za predpokladu, že školné bude vyplatené na celý školský rok.  
Aby bolo možné uplatniť zľavu, musí byť plné ročné školné zaplatené do 15. augusta príslušného roku.  
 


