
Sprievodný list rodičom k Rozhodnutiu o výške príspevku pre školský rok 2021/22 – 
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa 
 
Vážení rodičia,  
 
Správna rada Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa po starostlivom zvážení rozhodla o výške príspevku na 
vzdelávanie v zmysle Zmluvy o vzdelávaní na školský rok 2021/22 (v prílohe).  
 
Na čo príspevok používame a prečo pravidelne rastie 
Už pri vstupe rodiny do Bilingválneho gymnázia vysvetľujeme, že naša škola nemá komerčný charakter, že 
netvorí zisk, ktorý by si zriaďovateľ “vyberal”, a že členovia orgánov školy (správna rada, dozorná rada a 
pod.) za svoju prácu nedostávajú žiadnu finančnú odmenu. BilGym je projektom komunitným, v ktorom 
všetci, ktorí do neho dobrovoľne vstúpia, robia záväzok o pravidelnej finančnej spoluúčasti, aby tento 
projekt mohol fungovať v očakávanej kvalite a v realizácii dôrazov misie školy.  
 
Príjmy školy sa tak skladajú z toho, čo nám prispieva štát, ďalej zo špeciálnych projektov, ktoré sa vedeniu 
školy podarí zabezpečiť, z toho, čo prispievajú, prípadne navyše darujú rodičia a priatelia školy alebo 
zabezpečia vo forme grantov. Rodičovské príspevky nám umožňujú mať vysokokvalitný anglický program, 
časté delenia tried, prácu v menších skupinách, nižšiu vyučovaciu povinnosť pre učiteľov (a tak ich vyššiu 
kapacitu na komunikáciu s rodičmi, individuálne konzultácie, čas na prácu s deťmi v programe budovania 
charakteru alebo lepšiu prípravu pestrých aktivít), individuálnejší prístup tam, kde je to potrebné 
a možné, ako aj vyššie kapacity učiteľov na aktivity s deťmi mimo školských priestorov a v neformálnom 
vzdelávaní, ktoré organizujeme. A samozrejme, umožňujú aj mať na škole kvalitný podporný tím, ako aj 
zdroje pre vytváranie príjemného fyzického prostredia pre deti a učiteľov.  
 
O výške príspevku rozhoduje správna rada, ktorá pravidelne sleduje finančné ukazovatele školy, schvaľuje 
rozpočet, kontroluje výdavky a plnenie rozpočtu a dbá o finančnú stabilitu celého projektu. Príspevok sa 
pravidelne zvyšuje nad úrovňou inflácie, aby sme tak dobiehali rodičovský podiel na rastúcich výdavkoch, 
v nedávnej minulosti to bolo napríklad zapracovanie vplyvu štátom zvyšovaných miezd učiteľov pri 
dlhodobo podfinancovaných učiteľských mzdách. Aj štát postupne zvyšuje normatívne príspevky, ktoré 
zahŕňajú aj normatívy pre učiteľov (hoci ich ráta na nižší počet ľudí, ako máme na BilGyme). V minulých 
rokoch rástli príspevku štátu rýchlejšie. Rast rodičovských príspevkov bol v minulosti v priemere 6,3%, 
v jednotlivých rokoch sa však od seba líšil (napr. pred dvoma rokmi bol o 9,1%, minulý rok o 5,6% na prvé 
dieťa v škole). Podrobnejší prehľad rodičovských príspevkov za posledné roky je v priloženej tabuľke na 
konci listu.  
 
Príspevok 2021/22 a nerovnomerný dopad pandémie na jednotlivé rodiny 
Po dlhom zvažovaní, najmä s ohľadom na pandemickú situáciu a jej nerovnomerný dopad na našu 
rodičovskú komunitu, správna rada stanovila v tejto situácii historicky najnižší medziročný nárast 
príspevku o 1,9% na prvé dieťa v škole, teda veľmi blízko očakávanej úrovni inflácie.  
 
Uvedomujeme si, že v tejto chvíli ešte nedokáže žiadna rodina odhadnúť, aký dopad bude mať pandémia 
na jej príjmy na budúci rok. Preto správna rada rozhodla, že v prípade, že sa Vaša rodina ocitne v situácii, 
že aj toto minimálne zvýšenie príspevku na vzdelávanie predstavuje pre Váš rodinný rozpočet príliš vysokú 



sumu, máte možnosť požiadať kedykoľvek v priebehu budúceho školského roku až do splatnosti druhej 
splátky príspevku (teda do 15.1.2022) o odpustenie tohto navýšenia. Stačí zaslať mailom žiadosť o 
odpustenie na mailovú adresu prispevok@zdruzenieskolcslewisa.sk so stručným zdôvodnením a čestným 
prehlásením, že sa finančná situácia Vašej rodiny zmenila natoľko, že zvýšený príspevok nedokážete 
uhradiť. V tom prípade budete aj na budúci školský rok uhrádzať rodičovský príspevok v rovnakej výške 
ako v školskom roku 2020/21. 
 
 
Ďakujeme Vám za spoluprácu a participáciu na rozvoji školy aj formou finančného príspevku. 
 
Príspevok na vzdelávanie Bilgym - historický vývoj 
 
Rok Zápisné Školné Nárast % 2. dieťa Nárast % 
2004/2005 10 000 SKK 30 000 SKK       
2005/2006 11 000 SKK 34 000 SKK 13,3     
2006/2007 13 000 SKK 35 000 SKK 2,9     
2007/2008 15 000 SKK 37 000 SKK 5,7     
2008/2009 16 000 SKK 39 000 SKK 5,4     
2009/2010 600,00 € 1 400 € 8,1 1 200 € -7,3 
2010/2011 600,00 € 1 500 € 7,1 1 300 € 8,3 
2011/2012 600,00 € 1 630 € 8,7 1 380 € 6,2 
2012/2013 650,00 € 1 720 € 5,5 1 460 € 5,8 
2013/2014 650,00 € 1 820 € 5,8 1 550 € 6,2 
2014/2015 650,00 € 1 900 € 4,4 1 610 € 3,9 
2015/2016 650,00 € 1 970 € 3,7 1 660 € 3,1 
2016/2017 650,00 € 2 050 € 4,1 1 720 € 3,6 
2017/2018 700,00 € 2 150 € 4,9 1 790 € 4,1 
2018/2019 700,00 € 2 300 € 7,0 1 920 € 7,3 
2019/2020 700,00 € 2 510 € 9,1 2 080 € 8,3 
2020/2021 700,00 € 2 650 € 5,6 2 200 € 5,8 
Nárast 0,00 € 50,00 €  50,00 €  
2021/2022 700,00 € 2 700 € 1,9 2 250 € 2,3 

 
 
S pozdravom 
 
Predseda správnej rady 
Daniel Laco 
 
Riaditeľ Združenia škôl CS Lewisa 
Daniel Bútora 
 
Riaditeľ BilGym 
Peter Figeľ 
 


