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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

      Smernica o  financovaní oddelení školského klubu detí ZŠ Krosnianska 2, Košice 

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

Košice č.103 uznesenie č.330 zo dňa 18.06.2012 podľa paragrafu 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 569/2003 Z.z. O štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov podmienky financovania ŠKD. 

 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 

Prihlasovanie a odhlasovanie 

 

1. Žiaci sa do školského klubu detí zaraďujú na základe písomnej prihlášky podanej ich 

zákonným zástupcom.  

2. O zaradení do ŠKD vydá riaditeľ školy ako príslušný orgán štátnej správy rozhodnutie  

o prijatí dieťaťa do ŠKD, riaditeľstvo uprednostní deti zamestnaných rodičov pred deťmi, 

ktorých mamičky sú na MD. 

 3. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v školskom klube je povinný zákonný zástupca 

na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá vychovávateľke. 

 

Článok 3 

Príspevky rodičov 

 

1. Príspevok rodiča na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 11 € mesačne na jedného žiaka. 

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

18.6.2012 

2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka uhrádza rodič vopred vždy do pätnásteho dňa 

príslušného mesiaca. 



3. Príspevok platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré žiak strávi v ŠKD, s výnimkou 

dlhodobej choroby. 

4. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 12 dní 

v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov. 

5. Ak rodič žiaka z ŠKD v priebehu mesiaca písomne neodhlási, nemá nárok na  vrátenie 

preplatku. Po doložení dokladu o dlhodobej chorobe dieťaťa, ktorá trvala viac ako mesiac, 

mu bude príspevok vrátený. 

 6.  Ak rodič predloží Rozhodnutie v zmysle § 25 Zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej 

núdzi a Výnosu MPSVaR č. 3950/2004-II/1, príspevok rodiča na úhradu za pobyt žiaka 

v ŠKD je 0 € /nula/ mesačne na jedného žiaka v súlade s § 10 ods. 6 Vyhlášky 588/2004. 

7. Spôsob úhradu za pobyt žiaka sa uskutočňuje nasledovne:  

1. Šekom, ktorý dá každý mesiac vychovávateľka zákonnému   

zástupcovi dieťaťa 

 

2. Prevodným príkazom na číslo účtu:  

Prima banka Slovensko a.s. 

       05 0318 3005 /5600    
                                     

       Poplatok nesmie byť prevedený za viac mesiacov naraz. 

 

       Výnimka  - dvojmesačný poplatok za ŠKD :          

            - november a december 

            - máj a jún 

 

 

 

Článok 4 

Použitie príspevkov rodičov 

 

1. Škola použije finančné príspevky v zmysle Zásad finančného hospodárenia škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice s dodržaním zásady 

hospodárnosti a účelovosti výdavkov a to len na krytie nevyhnutných potrieb a realizáciu 

opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov s dodržaním rozpočtovej disciplíny. 

2. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité v zmysle odseku 1 na zabezpečenie 

nákladov spojených s prevádzkou a činnosťou ŠKD: 

     a/ Média 

     b/ Učebné pomôcky 



     c/ Všeobecný materiál 

 

. 

      

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobudla platnosť od  1.9.2012 a trvá. 

 

Košice,  3.9.2014 

 

 

       Mgr. Špilárová Júlia 

             riaditeľka školy 

 

 

 


