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Vnútorná smernica č. 09/2012 

o financovaní oddelení školského klubu detí 
 

 

 

 

Účel predpisu : 

Vnútorný pokyn stanovujúci pravidlá financovania ŠKD  v podmienkach ZŠ Park Angelinum 8, 

Košice 

 

Oblasť platnosti: 

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa Základnej školy Park 

Angelinum 8, 040 01 Košice 

Počet strán: 6 

Počet príloh:0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum účinnosti: 01.09.2012 

Mgr. Renáta Brédová 

               riaditeľka školy 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. 
Smernica o financovaní oddelení školského klubu detí v ZŠ Park Angelinum 8, Košice upravuje 

v súlade s vyhláškou č. 306/2009 MŠ SR o školskom klube detí a VZN mesta Košice č.103 

uznesenie č.330 zo dňa 18.6.2012 podľa §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podmienky financovania 

ŠKD. 

2. 
Cieľom smernice je zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v školskom klube detí. 

 

  

Článok 2 
    Použitie finančných prostriedkov 

 
Poskytnuté finančné prostriedky budú prerozdelené na zabezpečovanie nižšie uvedených  

nákladov spojených s prevádzkou a činnosťou školského klubu detí: 

 Médiá 

 Mzdové prostriedky – pedagogickí zamestnanci v ŠKD 

 Učebné pomôcky 

 Všeobecný materiál 

 

 

Článok 3 
   Čiastočná úhrada nákladov za pobyt žiaka v ŠKD 

 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 

detí : 

Výška tohto príspevku je určená VZN mesta Košice č.103 uznesením č.330 zo dňa 18.6.2012. 

 

 Zákonný zástupca žiaka prispieva  11 € mesačne na jedného žiaka 

 Príspevok sa  neuhrádza za žiaka, ktorého zákonný zástupca písomne požiada 

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

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 Príspevok sa znižuje o 20% teda na sumu 8,80 € pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý 

má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky na základe jeho písomnej 

žiadosti adresovanej riaditeľstvu školy. 

 Riaditeľka školy vydáva písomne rozhodnutie o výške príspevku určeného na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí . 
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2. Podmienky úhrady  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí : 

 Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

 Žiaka možno v priebehu školského roka odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred 

ukončením  mesiaca. Písomne na základe žiadosti o odhlásenie z ŠKD odovzdanej 

vychovávateľke. Rodič je povinný uhradiť náklady na činnosť dieťaťa v ŠKD za všetky 

mesiace do dátumu písomného odhlásenia. Rodič po odhlásení dieťaťa z ŠKD nemá nárok 

na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku. 

 Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD rodičia realizujú šekom, alebo bankovým 

prevodom:  

do 15.októbra za mesiace - september, október, november, december 

do 15. februára  za mesiace -  január, február, marec 

do 15. mája  za mesiace – apríl, máj, jún 

 

 

Článok 4 
     Záverečné ustanovenie 

 

 
Táto smernica o financovaní školského klubu detí v ZŠ Park Angelinum, Košice  nadobúda 

účinnosť od 1.9.2012. 

 

Košice,  1.9.2012 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Renáta Brédová 

      Riaditeľka školy 


