ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti BratislavaPetržalka 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie žiakov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013
OZNAMUJEME,

že výška príspevku je stanovená nasledovne:
I. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno
dieťa príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé
ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou
činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na
jedno dieťa príspevok v rozpätí od 6 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti.
A.

na ranný školský klub detí, pobyt dieťaťa v školskom klube detí v čase obeda,

B.

pobyt dieťaťa v školskom klube pred začiatkom záujmovej činnosti
organizovanej školou.
ÚHRADA NÁKLADOV ZA ŠKD
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Príspevok uhrádza rodič základnej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci na číslo účtu 9401087013/5600.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA

II. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo
výške 0,20 €/deň/1 dieťa.
3. Zamestnanec ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti uhrádza príspevok
na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/ 1 zamestnanec.

PRÍSPEVOK RODIČA NA NÁKUP
POTRAVÍN NA JEDNO JEDLO
PRE VEKOVÚ
KATEGÓRIU

PRÍSPEVOK NA NÁKUP POTRAVÍN NA JEDNO JEDLO PRE ŽIAKA
DRUH POSKYTOVANÉHO JEDLA
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x
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OBED ŽIAKA
VO VEKU OD 6 DO 11 ROKOV
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1,21 €

OBED ŽIAKA
VO VEKU OD 11 DO 15 ROKOV
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OBED
15-18/19 ROČNÝCH ŽIAKOV
STREDNEJ ŠKOLY
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VÝROBA JEDÁL A NÁPOJOV PRE DOSPELÝCH STRAVNÍKOV
PODĽA VEKOVEJ KATEGÓRIE STRAVNÍKOV OD 15 – 18/19 ROČNÝCH
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Príspevok uhrádza zákonný zástupca alebo dospelý stravník vopred, najneskôr
do posledného dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, na ktorý objednáva stravu.
Poplatok môžete robiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu 9401080006/5600.
Vo variabilnom symbole uvádzajte číslom mesiac a rok, na ktorý stravu uhrádzate.
Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1.septembra 2015
Mgr. Daniela Petríková
riaditeľka školy

