
     Základná škola s matersko školou Žaškov 

SMERNICA č. 2/2016 

o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl   

     a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Táto smernica upravuje zásady pri určovaní výšky a výberu príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov alebo nákladov v jednotlivých školských zariadeniach v súlade so Všeobecným 

záväzným nariadením obce Žaškov č.3/2016 O určení výšky príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na 

činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov. 

Tieto zásady sa vzťahujú na školské zariadenia ZŠ s MŠ Žaškov : 

a/ materská škola / ďalej len MŠ /, 

b/ centrum voľného času / ďalej len CVČ /, 

c/ školský klub detí / ďalej len ŠKD /, 

d/ zariadenie školského stravovania / ďalej len ZŠS /. 

 

Čl. 2 

Výška príspevku v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v MŠ s celodennou alebo poldennou starostlivosťou uhrádza zákonný 

zástupca na jedno dieťa sumu : 

a/ do dovŕšenia 3 rokov veku 30 € mesačne 

b/ od 3 rokov veku 15 € mesačne 

2. Príspevok podľa bodu a/ uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa 

dovŕši vek 3 roky. 

3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa : 

a/ ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 



b/ ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby alebo preukázateľných rodinných dôvodov /lekárske potvrdenie, 

žiadosť rodiča/. 

4.  Pomernú časť príspevku podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez 

možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.  

5. V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber údajov, t. j. do 

štatistického výkazu k 15.9., výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ je 150,– 

EUR.  

 

Čl. 3 

        Výška príspevku v CVČ 

1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou v centre voľného času pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov je 

určený pre člena CVČ s trvalým pobytom na území obce Žaškov vo veku od 5-15 rokov a žiaka 

ZŠ s MŠ Žaškov: 1,80 €.  

Príspevok je potrebné platiť počas celého školského roka.  

 2. Príspevok v centre voľného času na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je 

centrum voľného času, je možné znížiť alebo odpustiť, ak zákonný zástupca žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.  

Čl. 4 

         Výška príspevku v ŠKD 

1. Zákonný zástupca prispieva mesačne na jedného žiaka v ŠKD sumou: 3 € mesačne.        

Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej činnosti.  

2. Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je 

školský klub detí, je možné znížiť alebo odpustiť, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi.  

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.  



 

Čl. 5 

          Výška príspevku v ZŠS 

1. ŠJ poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva aj na 

úhradu režijných nákladov.  

2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, iní stravníci vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje nasledovne:  

STRAVNÍK  STRAVNÁ JEDNOTKA € MESAČNÉ REŽIJNÉ 
NÁKLADY € 

MŠ – stravníci od 2 do 6 rokov  Desiata 
Obed 
Olovrant 

1,12 € 2 € 

ZŠ – stravníci od 6 do 11 rokov Obed 0,95 € 2 € 

ZŠ – stravníci od 11 do 15 
rokov 

Obed 1,01 € 2€ 

Zamestnanci školy a školských 
zariadení 

Obed 2 € 2 € 

Iné fyzické osoby so súhlasom 
RÚVZ 

Obed 2 € 2 € 

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, iný stravník prispieva na úhradu režiji. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, a iný stravník prispieva na úhradu režijných nákladov v 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žaškov paušálne finančnou čiastkou 2,- € 

na jedného stravníka mesačne.  

5. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za stravníka, ktorému v sledovanom 

mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 

Čl. 6 

Spôsob a termíny úhrady príspevkov v MŠ, CVČ, ŠKD a ZŠS 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení musí 

byť uhradený :  

a/ MŠ – mesačne vopred do 10. dňa v mesiaci, 

b/ CVČ – troma splátkami / 1.splátka do 20.10, 2.splátka do 20.1., 3.splátka do 20.3. /, 



c/ ŠKD – do 15.dňa v mesiaci, 

d/ ZŠS – mesačne vopred do 20.dňa v mesiaci. 

2. Zákonný zástupca môže uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka v MŠ 

a ŠKD jednorázovo : 

a/ za obdobie september a december príslušného kalendárneho roka do 10.septembra, 

b/ za obdobie január a jún príslušného kalendárneho roka do 10. januára. 

3. Zákonný zástupca uhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 

dieťa/žiaka MŠ, CVČ, ŠKD:  

- bezhotovostným prevodom na č.účtu : 

IBAN : SK 94 5600 0000 0083 4411 6003 – Prima banka 

Zákonný zástupca pri platbe uvádza :  

Variabilný symbol : mesiac a rok v tvare xxyy napr.0916 /september 2016/ 

Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka a skratku zariadenia, za ktorú 

posiela platbu MŠ, CVČ alebo ŠKD  

4. Zákonný zástupca uhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 

dieťa/žiaka ZŠS:  

- bezhotovostným prevodom na č.účtu : 

IBAN : SK 76 5600 0000 0083 4411 7006 – Prima banka 

Zákonný zástupca pri platbe uvádza :  

Variabilný symbol : mesiac a rok v tvare xxyy napr. 0916 /september 2016/ 

Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  

Výška mesačného príspevku :  

Stravník Mesačná úhrada na 
potraviny € 

Mesačné režijné 
náklady € 

SPOLU MESAČNÁ 
ÚHRADA € 

MŠ – stravníci od 2 
do 6 rokov  

22,40 € 2 € 24,40 € 

ZŠ – stravníci od 6 do 
11 rokov 

19,- € 2 € 21,- € 

ZŠ – stravníci od 11 
do 15 rokov 

20,20 € 2 € 22,20 € 



Zamestnanci školy 
a školských zariadení 

22,40 € 2 € 24,40 € 

Iné fyzické osoby so 
súhlasom RÚVZ 

22,40 € 2 € 24,40 € 

 

  

Čl. 7 

      Opatrenia, sankcie  

 

1. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených na vzdelávanie v MŠ a s činnosťou školských zariadení v stanovených 

termínoch  bude :  

a/ meškanie 1 až 2 mesiace - písomne upozornený zodpovedným zamestnancom školského 

zariadenia ,  

b/ meškanie 3 mesiace - písomne upozornený riaditeľom školy. 

2. Ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených na vzdelávanie v MŠ a s činnosťou školských zariadení ani po upozorneniach podľa 

odstavca 1, bude dieťa/žiak vyradené z týchto zariadení. 

 

      Čl. 8 

       Záverečné ustanovenia 

1. Riaditeľ školy zabezpečí preukázateľné oboznámenie zákonných zástupcov a 

zamestnancov s týmto vnútorným predpisom. 

2. Smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade 31. augusta 2016.  

3. Smernica nadobúda platnosť 1.9.2016. 

 

 

         Mgr. Juraj Jonák 

           Riaditeľ školy 


