
Manuál k VZN č. 1/2020 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 
výdavkov v školách a školských zariadeniach 

 

UPOZORNENIE! 

                        

1. Ak je rodič dlžný na príspevkoch (réžie, stravné, príspevok za pobyt dieťaťa), nevzťahuje   
            sa na neho platba vo výške 0,00 eur v čase mimoriadnej situácie. (VZN č.1/2020, §13, bod  
            1,2) 

2. Vyúčtovanie preplatkov sa realizuje jedenkrát ročne do 31.08. na základe podkladov  
            riaditeliek materských škôl a riaditeliek školských jedální pri materských školách.  

 

Materské školy 

Životná situácia Príspevky  

MŠ nie  je v prevádzke 

žiadne dieťa sa fyzicky nezúčastňuje 
výchovno-vzdelávacieho procesu (ďalej 

VVP) 

- réžia pre ŠJ  0,- €/mesačne  
- stravné 0,- €/mesačne  
- za pobyt dieťaťa v MŠ 0,- €/mesačne 

 

                                             MŠ je v prevádzke 

pre deti rodičov pracujúcich v kritickej 
infraštruktúre  

Deti od 2 do  5 rokov veku: 

- réžia pre ŠJ 5,- €/mesačne  
- stravné  30,45,- €/mesačne  
- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  15,- €/mesačne  

Deti v hmotnej núdzi: 
- réžia pre ŠJ 1,- €/mesačne  
- stravné  5,25,- €/mesačne  
-    príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  0,- €/mesačne 

 
Deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky: 

- réžia pre ŠJ 5,- €/mesačne  
- stravné 5,25,- €/mesačne  
- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  0,- €/mesačne    
 

ostatné deti, ktoré  sa fyzicky 
nezúčastňujú VVP 

- réžia pre ŠJ  0,- €/mesačne  
- stravné 0,- €/mesačne  
- za pobyt dieťaťa v MŠ 0,- €/mesačne 

 

MŠ je v prevádzke 

všetky deti sa fyzicky zúčastňujú VVP 

Deti od 2 do  5 rokov veku: 

- réžia pre ŠJ 5,- €/mesačne  
- stravné  30,45,- €/mesačne  
- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  15,- €/mesačne  

Deti v hmotnej núdzi: 
- réžia pre ŠJ 1,- €/mesačne  
- stravné  5,25,- €/mesačne  
-     príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  0,- €/mesačne 

 Deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky: 

- réžia pre ŠJ 5,- €/mesačne  
- stravné 5,25,- €/mesačne  
- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  0,- €/mesačne    

 



Základné školy 

Životná situácia Príspevky 

ZŠ nie je v prevádzke 

žiadne dieťa sa fyzicky nezúčastňuje 
výchovno-vzdelávacieho procesu 

(ďalej VVP) v škole, dištančná výučba 

- réžia pre ŠJ  0,- € /mesačne  
- stravné 0,- € /mesačne  
- ŠKD 0,- €/mesačne 

Dieťa navštevuje „zberné ŠKD“ v CVČ 

- dieťa s trvalým pobytom v Prievidzi 2,- €/mesačne 
- dieťa s trvalým pobytom mimo Prievidze 7,- €/mesačne 

- réžia pre ŠJ 5,- €/mesačne  
- stravné 0,- €/mesačne 

Žiaci v hmotnej núdzi: 
- réžia pre ŠJ 1,- €/mesačne  
- stravné  0,- €/mesačne 
- ŠKD 0,- €/mesačne 

Dieťa navštevuje „zberné ŠKD“ v ZŠ 

- réžia pre ŠJ 5,- €/mesačne  
- stravné 0,- €/mesačne 
- ŠKD 6,- €/mesačne  

Deti v hmotnej núdzi: 
- réžia pre ŠJ 1,- €/mesačne  
- stravné  0,- €/mesačne  
- ŠKD 0,- €/mesačne 

ZŠ je v prevádzke 

len pre 1.stupeň (na 2. stupni  sa VVP 
uskutočňuje dištančne) 

- réžia pre ŠJ  5,- € /mesačne  
- stravné 0,- € /mesačne  
- ŠKD 6,- €/mesačne 

Žiaci v hmotnej núdzi: 
- réžia pre ŠJ 1,- €/mesačne  
- stravné  0,- €/mesačne 
- ŠKD 0,- €/mesačne 

 
pre všetkých žiakov 

- réžia pre ŠJ  5,- € /mesačne  
- stravné 0,- € /mesačne  
- ŠKD 6,- €/mesačne 

Žiaci v hmotnej núdzi: 
- réžia pre ŠJ 1,- €/mesačne  
- stravné  0,- €/mesačne 
- ŠKD 0,- €/mesačne 
  

UPOZORNENIE! 

                        

1. Ak je rodič dlžný na príspevkoch (réžie, stravné, príspevok za ŠKD a pod.),  

nevzťahuje  sa na neho platba vo výške 0,00 eur v čase mimoriadnej situácie. (VZN č.1/2020,  
§13, bod 1,2) 

2. Vyúčtovanie preplatkov sa realizuje jedenkrát ročne do 31.08.  

 

       Podrobne: VZN č.1/2020 

 

 

Aktualizácia: 03.02.2021 


