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STANOVENIE VÝŠKY A PODMIENOK PRÍSPEVKOV
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV A DETÍ
EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V MARTINE
Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine v zmysle § 2 ods.2 písm. e) zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
a o zmene a doplnenými neskorších predpisov a na základe § 5 ods. 3, písm. j) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, ktorým bolo vydané usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Východného dištriktu ECAV Prešov v platnom znení, určuje týmto predpisom
výšku a podmienky príspevkov (ďalej len „Podmienky príspevkov“) zákonných zástupcov
žiakov a detí, ktorí majú voči žiakovi/ dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie v základnej škole, gymnáziu, príspevkov na úhradu za pobyt žiaka
v ŠKD a MŠ, príspevkov na zabezpečenie záujmových krúžkov a príspevkov na zabezpečenie
stravy v Evanjelickej spojenej škole M. R. Štefánika 19, Martin a jej organizačných zložiek.
1

ČL. I. – STANOVENIE VÝŠKY A PODMIENOK PRÍSPEVKOV ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCOV ŽIAKOV A DETÍ
1. Výšku finančných príspevkov zákonných zástupcov (ďalej aj „školné“ alebo
„príspevok“) platnú od 1.9.2019 určujem na jedného žiaka alebo dieťa nasledovne pre:
a)
b)
c)
d)

Evanjelickú materskú školu (ďalej aj „materská škola“)
Evanjelickú základnú školu (ďalej aj „základná škola“)
Evanjelické gymnázium
(ďalej aj „gymnázium“)
Školský klub detí
(ďalej aj „ŠKD“)

mesačne suma: 75,00 Eur
485,00 Eur / školský rok
550,00 Eur / školský rok
150,00 Eur / školský rok

2. Príspevok na úhradu nákladov umožňuje účasť najviac v troch záujmových krúžkoch.
Navštevovanie každého ďalšieho záujmového krúžku je spoplatňované podľa Čl. II.
bod.1.
3. Zákonní zástupcovia uhrádzajú príspevky na účet vedený v Tatra banke a. s.,
expozitúra Martin, číslo účtu v tvare IBAN: SK 41 1100 0000 0026 6637 0007.
4. Akékoľvek zníženie príspevkov alebo zľavy z príspevkov uvedené v tomto predpise
nie je možné vzájomne zlučovať.
5. Zákonný zástupca pri platbách bezhotovostnou formou na účet školy použije ako
variabilný symbol jedinečný identifikačný číselný kód, pridelený každému dieťaťu /
žiakovi pri zápise do školy. Do poznámky alebo do správy pre prijímateľa zákonný
zástupca uvedie meno a priezvisko dieťaťa / žiaka (nie rodiča).
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6. Škola si vyhradzuje právo na zmenu výšky príspevkov. O tejto skutočnosti škola
upozorní zákonných zástupcov detí a žiakov najneskôr 60 dní pred začiatkom
príslušného školského roka.
7. Finančné príspevky zákonných zástupcov budú použité na potreby spojené s výchovou
a vzdelávaním žiakov a pobytom detí, a na úhradu mzdových, prevádzkových
a kapitálových výdavkov Evanjelickej spojenej školy.
2

ČL. II. – KRÚŽKY
1. Príspevok na úhradu nákladov umožňuje účasť najviac v troch záujmových krúžkoch.
Navštevovanie každého ďalšieho záujmového krúžku je spoplatňované nasledovne:
3,00 Eur mesačne za každý krúžok, ktorý je v rozsahu 1 hodiny týždenne a 5,00 Eur
mesačne za každý krúžok, ktorý je v rozsahu 2 hodín týždenne.
2. Poplatok za krúžok na celý školský rok je splatný jednorazovo v termíne do 30. 9.

3

ČL. III. – ZAMESTNANCI
1. Zamestnanci našej školy, ktorí majú 50 %- tný a vyšší úväzok a majú v základnej
škole dieťa, majú možnosť platiť znížený príspevok podľa finančných možností
Nadácie kresťanského vzdelávania (ďalej len „nadácia“) vo výške variantu
D uvedeného v čl. IX. bodu 8. Ak majú dieťa v materskej škole, platia príspevok vo
výške 70% príspevku stanoveného podľa čl. I. od. 1 písmeno a).
2. Zamestnanci našej školy, ktorí majú nižší ako 50 % - tný úväzok a majú v základnej
škole dieťa, platia príspevok podľa finančných možností nadácie vo výške variantu
B uvedeného v čl. IX. bodu 8. Ak majú dieťa v materskej škole, platia príspevok vo
výške 100% príspevku stanoveného podľa čl. I. od. 1 písmeno a).
3. Zamestnanci školy žiadosť o znížené školné nepodávajú. Znížený príspevok je
podmienený spoluprácou zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na programe
„Adopt a student“ v zmysle čl. IX. odsek 6) a 7).
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ČL. IV. – SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY
A GYMNÁZIA
1. V prípade žiaka, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a ktorý
na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka požiada o vykonanie komisionálnej
skúšky, uhradí príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie vo výške 50
% z ročného príspevku, ktorý zákonný zástupca uhradí vopred, najneskôr do termínu
konania komisionálnej skúšky.
2. Doučovanie slovenského jazyka cudzincov a doučovanie anglického jazyka iných, ako
žiakov školy, je spoplatnené príspevkom vo výške 12,00 Eur za žiaka na 1 vyučovaciu
hodinu. Príspevok za doučovanie uhradí záujemca podľa počtu dohodnutých hodín
vopred.
3. Pri nástupe do školy je bezplatne pridelená žiakovi elektronická karta na obedy, ktorá
zároveň slúži ako dochádzková karta. V prípade straty karty je poplatok za náhradné
vystavenie novej karty 6,00 Eur.

5

ČL. V. – URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne za jedno dieťa sumu podľa čl. I. bod. 1 na účet
podľa čl. I. bod 3.
2. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred, alebo
najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci,
3. Príspevok v materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré:
- má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
- má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac, ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo vážnych rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom spolu s písomnou žiadosťou. Nárok na
zníženie, alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku
v materskej škole, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť
riaditeľovi školy.
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5. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu,
v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu
hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole počas
adaptačného pobytu, ktorý je kratší ako 10 dní v danom mesiaci, je vo výške 50 %
mesačného príspevku stanoveného v čl. I. bod. 1.
6. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v mesiacoch júl a august školského roka
je príspevok stanovený vo výške 50 % mesačného príspevku stanoveného v čl. I. bod.
1.
7. V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne, môže riaditeľ
Evanjelickej spojenej školy po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť
o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.
6

ČL. VI. – URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA ŽIAKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
1. Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie na jedného žiaka základnej
školy na školský rok je vo výške podľa čl. I. bod. 1.
2. Podmienky a úprava práv a povinností žiaka zastúpeného zákonným zástupcom
a Evanjelickou spojenou školou – organizačnou zložkou Evanjelická základná škola,
sú uvedené v Zmluve o zabezpečení výučby žiaka.
3. V prípade, ak sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami,
ktoré má žiak diagnostikované poradenským zariadením a škola v rámci svojich
personálnych a prevádzkových kapacít nedokáže zabezpečiť primerané podmienky,
škola môže po dohode so zákonným zástupcom požadovať príspevok na prácu
asistenta učiteľa pre daného žiaka.
4. Ročný príspevok je splatný podľa zmluvy o zabezpečení výučby žiaka, príp. jej
dodatkov:
a) v jednej splátke do 30. 9. príslušného školského roku,
b) v dvoch rovnomerných splátkach za I. polrok školského roku do 30.9.
príslušného školského roku a za II. polrok školského roku do 28.2.
nasledujúceho roku.
c) Na požiadanie zákonného zástupcu je možné dohodnúť dodatkom k Zmluve
o zabezpečení výučby žiaka - platby mesačne (rozdelenie ročnej platby na 10
mesiacov).
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5. V prípade mesačnej platby, uhrádza zákonný zástupca platbu vopred, alebo najneskôr
do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. V prípade omeškania zákonného
zástupcu s úhradou príspevku, môže škola zákonnému zástupcovi predpísať zákonom
určený úrok z omeškania.
6. Príspevok na základe rozhodnutia riaditeľa školy je možné znížiť, ak zákonný
zástupca o to písomne požiada (príloha č. 1). Žiadosť o zníženie príspevku v základnej
škole môže byť posudzovaná súčasne so žiadosťou o zníženie príspevku v školskom
klube detí.
7. Rodičia, ktorí majú v našej škole viac detí, môžu mať podľa finančných možností
nadácie zľavu najviac 20 % z príslušného variantu príspevku určeného podľa Čl. IX.
bod 8 pre druhé a každé ďalšie dieťa na základnej škole.
8. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
9. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení príspevku na úhradu nákladov
na štúdium, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi
školy.
10. V prípade odchodu alebo prestupu zo základnej školy, alebo iných dôvodov zmeny
školy žiaka, vráti Evanjelická spojená škola v Martine zákonnému zástupcovi
pomernú časť uhradenej výšky príspevku, pričom pre účely vrátenia príspevku sa
započítajú len celé nezačaté mesiace.
7

ČL. VII. – URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA ŽIAKA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
1. Príspevok na úhradu nákladov na pobyt jedného žiaka v školskom klube detí na
školský rok je vo výške podľa čl. I. bod. 1 a uhrádza sa na bankový účet podľa čl. I.
bod 2.
2. Príspevok je splatný obdobne, ako je uvedené v Čl. VI..
3. V prípade odhlásenia žiaka z ŠKD alebo prestupu žiaka na inú školu, vráti Evanjelická
spojená škola v Martine zákonnému zástupcovi pomernú časť uhradenej výšky
príspevku na ŠKD, pričom pre účely vrátenia príspevku sa započítavajú len celé
nezačaté mesiace.
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ČL. VIII. – URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA ŽIAKA GYMNÁZIA
1. Príspevok na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie na jedného žiaka gymnázia
na školský rok je vo výške podľa čl. I. bod. 1 a uhrádza sa na bankový účet podľa čl. I.
bod 2.
2. Príspevok je splatný obdobne, ako je uvedené v Čl. VI..
3. V prípade odchodu alebo prestupu žiaka z gymnázia do inej školy vráti Evanjelická
spojená škola v Martine zákonnému zástupcovi pomernú časť uhradenej výšky
príspevku, pričom pre účely vrátenia príspevku sa započítajú len celé nezačaté
mesiace.

9

ČL. IX. – POSTUP A PODMIENKY PRE ZNÍŽENIE PRÍSPEVKOV
Z FINANČNÝCH DÔVODOV RODINY PRE ZŠ A ŠKD
1. Vedenie školy v spolupráci s nadáciou má snahu, aby financie neboli prekážkou
a preto hľadá možnosti, ako znížiť príspevok na vzdelávanie v základnej škole
a príspevok na školský klub detí. Škola spolu s nadáciou hľadá sponzorov, ktorí by
umožnili znížiť príspevok pre príslušný školský rok a pokryli v prípade zníženého
príspevku náklady škole do výšky plného príspevku. Škola a nadácia si vyhradzujú
právo na stanovenie podmienok na udelenie zníženého príspevku.
2. Žiadosť o zníženie príspevkov (príloha č. 1) zákonný zástupca adresuje vedúcej
ekonomického úseku školy. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť do Evanjelickej
spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin pre šk. rok 2019/2020 najneskôr v termíne
do 31. 8. 2019, v nasledujúcich školských rokoch najneskôr do 31. 7. príslušného
roku. Po doručení žiadosti v neskoršom termíne, nie je možné žiadosti vyhovieť a to
ani pri splnení ostatných podmienok.
3. Riaditeľ môže o žiadosti rozhodnúť pri dodržaní určených podmienok podľa bodu
4 tohto článku.
4. Podmienky pre udelenie zníženého príspevku:
- odovzdanie žiadosti v určenom termíne,
- odôvodnená žiadosť s prílohami,
- účasť na programe „Adopt a student“,
- dobrovoľnícka práca pre školu.
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5. V žiadosti o zníženie príspevku uvedie zákonný zástupca dôvody svojej žiadosti
a priloží prílohy s údajmi o príjme rodiny a počte nezaopatrených detí.
Prílohami žiadosti sú:
- potvrdenie o príjmoch rodičov za obdobie od januára do júna príslušného
kalendárneho roku v prípade zamestnaneckých pomerov zákonných zástupcov,
ktoré obsahuje údaje o čistom príjme a daňovom bonuse, alebo kópiu daňového
priznania za predchádzajúci rok v prípade podnikateľov,
- potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- rozhodnutie súdu o výške výživného v prípade neúplných rodín.
6. Podmienky „Adopt a student“ sú špecifikované v zmluve k tomuto programu (príloha
č. 2). Zmluvu o spolupráci na programe „Adopt a student“ je potrebné doručiť
podpísanú do sídla Evanjelickej spojenej školy M R. Štefánika 19, Martin, pre školský
rok 2019/2020 najneskôr do 31. 8., pre nasledujúce školské roky najneskôr do 31.7.
príslušného roku, inak nebude možné zaradenie do tohto programu a žiak bude platiť
plný príspevok vo výške variantu stĺpca A tabuľky.
7. Žiaci zapojení do programu „Adopt a student“ musia počas školského roka poslať
svojmu sponzorovi dva listy s fotografiou (prvý list k 1.12. školského roka a druhý list
k 1.5. školského roka). V prípade, že má žiak viacerých sponzorov, musí napísať dva
listy v priebehu školského roka každému z nich. Napísať ich môže v slovenskom
jazyku alebo anglickom jazyku s pomocou rodičov alebo pedagógov. Žiak môže
k listu pridať vlastný obrázok, výkres, alebo rodinnú fotografiu. List je potrebné
odovzdať v neuzavretej obálke svojmu triednemu učiteľovi, ktorý ich dodá Nadáciu
kresťanského vzdelávania na odoslanie do USA. List by mal zahŕňať oslovenie
s menom darcu, poďakovanie za poskytnutú podporu a možnosť študovať na našej
škole, informácie o živote žiaka, čo ho baví v škole a prečo do nej rád chodí.
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8. Výška príspevku, ktoré platí zákonný zástupca za svoje dieťa, sa stanovuje na základe
príjmu rodiny podľa násobkov životného minima, ktoré sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:
P. č.

Príspevok/Variant

A
plná suma

B
znížený
príspevok

C
znížený
príspevok

D
znížený
príspevok

Násobok životného
minima, ktorým sa
určuje výška
príspevku

A >2,3

2,3=>B>1,6

1,6=>C>1,1

D <= 1,1

1.

EZŠ

485 €

Najmenej 275 €

Najmenej 140 €

Najmenej 110 €

2.

ŠKD

150 €

Najmenej 125 €

Najmenej 125 €

Najmenej 85 €

Spolu / šk. rok

635 €

Najmenej 400 €

Najmenej 265 €

Najmenej 195 €

9. Položky tvoriace príjem pre výpočet variantu príspevku:
- čistý mesačný príjem za určené obdobie bez daňového bonusu (podľa bodu
5 tohto článku),
- rodinné prídavky na deti,
- daňový bonus na deti pracujúcich rodičov,
- u neúplných rodín rozhodnutie súdu o výške výživného.
10. Pri variante B, C, D príspevkov sa vyžaduje aktívna dobrovoľnícka práca pre školu
a pomoc pri školských akciách v rozsahu podľa dohody.
11. Znížený príspevok nemožno priznať, ak žiak nemá vyrovnaný príspevok za minulé
školské roky.
12. Znížený príspevok sa neudelí, ak jeden z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti je
podnikateľom po dobu viac ako dva roky pred podaním žiadosti.
13. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky zníženia a odpustenia príspevkov.
14. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku,
zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť
riaditeľovi.
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15. V prípade nesplnenia podmienok na udelenie zníženého príspevku alebo v prípade
nevyhovenia žiadosti o znížený príspevok v zmysle uvedených podmienok, prípadne
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, sa zákonný zástupca žiaka môže obrátiť
priamo na nadáciu so žiadosťou o finančný príspevok. V takomto prípade o žiadosti
rozhoduje výlučne nadácia, pričom postup podania žiadosti je uvedený v čl. X..
10 ČL. X. – POSTUP A PODMIENKY PRE ZNÍŽENIE PRÍSPEVKOV INÉ, AKO
UVEDENÉ V ČL. IX.
1. Žiadosť o štipendium na dofinancovanie do výšky školného, ktoré je uvedené v čl.
I od 1 môže podať zákonný zástupca u Nadácie kresťanského vzdelávania. V takomto
prípade o žiadosti rozhoduje výlučne nadácia. Štipendium, o ktorom rozhodne nadácia
je zasielané priamo Evanjelickej spojenej škole v Martine.
2. Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne. Nadácia rozhoduje
o podaných žiadostiach 2-krát v kalendárnom roku, najneskôr však mesiac po
termínoch uzávierky podávania žiadostí. Termín uzávierky podávania žiadostí je do
31. júla
3. Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení
finančných prostriedkov v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a v rámci
aktuálnych možností alokovaných financií v príslušnom štipendijnom fonde nadácie.
4. Ostatné podmienky a formuláre sú na stránke nadácie: http://ckvmartin.sk/nadaciakrestanskeho-vzdelavania
11 ČL. XI. – PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM
1. Žiakovi základnej školy a gymnáziá môže byť za vynikajúce výsledky v škole,
reprezentáciu školy a správanie, udelené riaditeľom školy prospechové štipendium
a to maximálne do výšky 60 % ním uhradeného (hradeného) ročného príspevku
z príslušného variantu školy.
2. Výšku štipendia a počet žiakov, ktorým môže byť priznané prospechové štipendium,
stanoví riaditeľ po porade na koncoročnej pedagogickej rade školy podľa finančných
možností školy a sú platné na nasledujúci školský rok.
3. Prospechové štipendium môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade
odňať za:
a) porušenie školského poriadku,
b) neospravedlnené hodiny,
- 11 -
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c) zhoršené výsledky v škole.
12 ČL. XII. – URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV A PODMIENKY ÚHRADY STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktoré sú súčasťou Evanjelickej spojenej
školy v Martine (ďalej len „školský jedáleň“ alebo „ŠJ“) poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a režijných nákladov. Celková výška poplatku je
výsledkom súčtu finančných nákladov na potraviny na jedno jedlo a režijných
nákladov.
2. Stravu pre školskú jedáleň, zabezpečuje spoločnosť L&JK s. r. o, so sídlom Fínska
5319/88, 038 61 Vrútky, v budove M. R. Štefánika 19, Martin a vo výdajnej školskej
jedálni Divadelná 19, Martin.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca podľa vekových kategórií stravníkov je
určený v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školského
zariadenia; a v ŠJ sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.
5. Stravné poplatky sa uhrádzajú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca spätne, za skutočne
objednanú stravu, na účet školy vedený v Tatra banke a.s. číslo účtu v tvare IBAN: SK
80 1100 0000 0029 4001 1155.
6. Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka pri realizácii platieb a pri zadávaní platieb na
úhradu, dôsledne dodržiava správne číslo účtu, a správne uvádza variabilný symbol.
Do správy pre prijímateľa uvádza meno a priezvisko dieťaťa / žiaka (nie rodiča).
A) STRAVOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE
1. S účinnosťou od 1.1.2019 prispieva štát na stravovanie 5-ročných detí – detí, ktoré
navštevujú posledný ročník v materskej škole1.

1

Zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
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2. Dotácia na stravu pre šk. rok 2019/2020 sa použije:
-

na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v materskej škole, k 31. 8. 2019 dosiahlo vek 5 rokov a od
01.09.2020 má plniť povinnú školskú dochádzku,
- na dieťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, má rozhodnutie o odklade
začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a opakovane navštevuje posledný
ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole,
- na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima.
3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole a odobralo stravu.
4. V prípade, že dieťa sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti a rodič dieťa
neodhlási zo stravy, na príspevok od štátu na stravu za tento deň nemá nárok a túto
sumu musí rodič škole doplatiť v plnej výške ceny stravnej jednotky.
5. Stravné poplatky Evanjelickej materskej školy:
Desiata

Obed

Olovrant

Finančný
limit na
nákup
potravín

Finančný
limit na
nákup
potravín

Finančný
limit na
nákup
potravín

Nákup
potravín
spolu

Režijné
náklady

Cena
stravnej
jednotky

Predškoláci

0,38

0,90

0,26

1,54

1,65

Ostatné deti

0,38

0,90

0,26

1,54

1,65

EMŠ

Z toho hradené:
Príspev.
Mesta
Martin

Príspev.
zákon č.
375/2018
Z. z

3,19

1,19

1,20

3,19

1,19

Platba zákon.
zástupcu za
stravnú
jednotku
0,80
2,00

B) STRAVOVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
1. S účinnosťou od 1.9.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR ktorá sa, okrem iného, týka aj poskytovania
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje
základnú školu.
2. Podmienkou použitia dotácie na stravu je účasť žiaka na vyučovaní v škole a odobratie
obeda v zariadení školského stravovania, to znamená, že žiak je prítomný v škole,
zapísaný v triednej knihe a prihlásený na obed a obed odoberie. Počet hodín na
vyučovacom procese nie je rozhodujúci.
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3. Úhrada zákonného zástupcu žiaka za poskytnuté stravovanie v zariadení školského
stravovania sa znižuje o poskytnutú dotáciu na stravu o 1,20 Eur za každý deň,
v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu.
4. Dotácia na stravu sa nepoužije, ak sa žiak nezúčastnil vyučovania v základnej škole.
5. Na žiakov základnej školy, ktoré plnia osobitný spôsob školskej dochádzky podľa
školského zákona (č. 245/2008 Z. z.) sa dotácia neposkytuje :
-

vzdelávanie mimo územia Slovenskej republiky
(§ 23 písm. b),
vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu
(§ 23 písm. f),
ktorým zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní
v škole
(§ 24 ods.2 písm. a),
- žiakom I. stupňa základnej školy, ktorým vzdelávanie zabezpečuje
zákonný zástupca dieťaťa osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné
predpoklady
(§ 24ods.2 písm. b),
- žiakom, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a sú v domácom
ošetrení (§ 24 ods. 3) - individuálne vyučovanie v rozsahu najmenej dvoch
vyučovacích hodín týždenne, napr. z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.
6. V prípade požiadavky na prípravu a výdaj diétnych jedál, v ESŠ je možné zabezpečiť
diétne stravovanie pre tieto druhy diét:
- bezlaktózovú dietu
- bezgluténovú diétu.
Iné diéty školská jedáleň nepripravuje.
7. Zákonný zástupca žiaka požiada o diétne stravovanie na osobitnom tlačive „ Zápisný
lístok stravníka pre osobitné stravovanie“ (príloha č. 4) a doloží písomné vyjadrenie
ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že
zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie na základe stanovenej diagnózy so
stanovením diéty.
Na potvrdenie od všeobecného lekára škola prihliadať nemôže.
8. Poplatky za stavovanie žiakov Evanjelickej základnej školy:

1. stupeň

Cena
stravnej
jednotky
2,45

2. stupeň

2,55

EZŠ

Príspevok
mesta
Martin
1,05
1,05

Príspevok zo ŠR Platba
Zákon
zákonného
375/2018 Z. z.
zástupcu
1,20
0,20
1,20
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9. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, obed neodoberie, a rodič žiaka neodhlási
zo stravy, na príspevok od štátu na stravu za tento deň nemá nárok a túto sumu musí
rodič škole doplatiť v plnej výške ceny stravnej jednotky.
C) STRAVOVANIE NA GYMNÁZIU
1. V prípade požiadavky na prípravu a výdaj diétnych jedál, v ESŠ je možné zabezpečiť
diétne stravovanie pre tieto druhy diét:
- bezlaktózovú dietu
- bezgluténovú diétu.
Iné diéty školská jedáleň nepripravuje.
Zákonný zástupca žiaka požiada o diétne stravovanie na osobitnom tlačive „ Zápisný
lístok stravníka pre osobitné stravovanie“ (príloha č. 4) a doloží písomné vyjadrenie
ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že
zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie na základe stanovenej diagnózy so
stanovením diéty.
Na potvrdenie od všeobecného lekára škola prihliadať nemôže.
2. Poplatky za stavovanie žiakov Evanjelického gymnázia
Evanjelické
gymnázium

Cena
stravnej
jednotky

GYM pod 15 rokov

2,55

GYM nad 15 rokov

2,65

Príspevok
mesta
Martin

Príspevok
ŽSK

1,05
1,05

Platba
zákonného
zástupcu
1,50

Platba
zákonného
zástupcu
Plná výška
2,55

1,60

2,65

3. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, obed neodoberie, a rodič žiaka neodhlási
zo stravy, musí rodič škole doplatiť stravu v plnej výške ceny stravnej jednotky.
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13 ČL. XIII. – ZÁVER
1. Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí
Evanjelickej spojenej školy v Martine sú platné a účinné od 1.9.2019 a rušia všetky
predchádzajúce predpisy týkajúce sa zákonných zástupcov žiakov a detí Evanjelickej
spojenej školy v Martine.

Martin, 20.08.2019

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ

Príloha č. 1 – Žiadosť o znížený príspevok do ZŠ , ŠKD,
Príloha č. 2 – Zmluva Adopt a Student
Príloha č. 3 – Žiadosť o prijatie do ŠKD + Dotazník k žiadosti o prijatie do ŠKD
Príloha č. 4 – Zápisný lístok na stravu + Zápisný lístok na osobitné stravovanie

- 16 -

