Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 5
Naša značka: 485/2015

Bratislava: 18. júna 2015

Riaditeľ Základnej školy, Pankúchova 4, v Bratislave v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 3/2015 zo dňa 24. 02. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2013 zo dňa 23. 04. 2013
určuje
s platnosťou od 1. septembra 2015:
1. V školskom klube detí výšku príspevku rodiča na jedného žiaka:
a) 16 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa 1 € menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej
výšky príspevku.
b) 7 €/mesiac/dieťa pri skrátenej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorou je zápis dieťaťa len na
ranný školský klub detí a na pobyt dieťaťa v školskom klube v čase podávania obeda,
c) 13,60 € v čase letných prázdnin.
d) Príspevok uhrádza rodič vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
e) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa písm. a) alebo b), ak rodič o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo na základe písomnej
žiadosti rodiča v závažných a opodstatnených dôvodoch.
2. V centre voľného času príspevok rodiča na jedného žiaka:
a)
b)
c)
d)
e)

8 €/mesiac/dieťa v plaveckom klube centra voľného času,
6 €/mesiac/dieťa v basketbalovom oddiele a v ostatných oddieloch centra voľného času,
9,10 € mesiac/dieťa počas dochádzky dieťaťa do centra voľného času v čase letných prázdnin.
Príspevok uhrádza rodič vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa písm. a), ak zákonný zástupca
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo na základe písomnej
žiadosti rodiča v závažných a opodstatnených dôvodoch.

3. V školskej jedálni príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

0,56 € doplnkové jedlo (desiata),
1,01 € obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov,
1,09 € obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov,
1,26 € obed žiaka strednej školy 15-18/19 ročných,
1,26 € výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci školy).
Rodič žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/žiak.
Zamestnanec ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/1 zamestnanec.
1,35 € obed pre cudzích stravníkov + režijné náklady vo výške 1,40 €/1 jedlo.
Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú mesačne vopred.

Mgr. Štefan Rác
riaditeľ

