
Vnútorný predpis č. .../2018 
Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina 

o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 
 
 

I. Úvodné ustanovenia 

 

Predmetom vnútorného predpisu je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob jeho 
úhrady v školskom klube detí od zákonného zástupcu žiaka (ďalej len príspevok). 
Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom klube detí. 
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II. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

1. Príspevok je určený na zabezpečenie bežných výdavkov školského klubu detí. 

2. V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 8/2018, ktorým sa 
dopĺňa VZN č. 10/2017,  je mesačná výška príspevku 10,- € za dieťa na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí. Za každé ďalšie dieťa v rodine navštevujúce 

ŠKD uhrádza mesačne  zákonný zástupca sumu 5,- €. 

3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 

ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada o odpustenie príspevku a predloží doklad o 

tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
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4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí uhrádza 
zákonný zástupca  vždy do 25. dňa v mesiaci v príslušnom kalendárnom roku  prevodným 
príkazom na účet školy IBAN: SK28 5600 0000 0003 0394 2003, alebo poštovou 
poukážkou. Za mesiac december je potrebné platbu realizovať najneskôr do 15. decembra. 

5. Vzniknuté preplatky  aktuálneho kalendárneho roku budú zákonnému zástupcovi dieťaťa 
vrátené, nakoľko ich nie je možné preniesť na nasledujúci kalendárny rok z dôvodu, že 
ako rozpočtová organizácia máme povinnosť tieto prostriedky vrátiť späť na účet Mesta 
Žilina (VZN č. 20/2017, článok 7, bod č. 2). 

6. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní v kalendárnom mesiaci, ktoré dieťa strávi v 

školskom klube detí.  

 

III. Záverečné ustanovenie  

1. Tento vnútorný predpis bol vydaný na základe VZN Mesta Žilina č. 8/2018  

2. Tento Vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2018.  
 

                                                                                                     

                                                                                                    Mgr. Eva Smolková , riaditeľka školy                                                                                                            

                                                           
1
 § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

2 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní 


