
Poplatky materskej školy 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy - školné  

V zmysle zmien a doplnkov Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice č. 103, ktoré 

nadobudlo účinnosť od 13.7.2012 je určená výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt v materskej škole na jedno dieťa: 
 mesačne sumou - 15,00 €,  

 mesačne na jedno dieťa vo veku do 3 rokov sumou: 50,00 €  

 príspevky sa uhrádzajú do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca s možnosťou platby 

 poštovou poukážkou  

 prevodom na účet školy č. účtu 049 796 4007/5600 

 trvalým príkazom vo vašej banke  

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k hmotnej núdzi, 

 ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu. 

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa 

 ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  

 kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, 

Príspevok na čiastočnú úhradu školskej jedálni 

V zmysle § 140 ods. 9 školského zákona výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni určil zriaďovateľ Všeobecné záväzným nariadením 

mesta Košice č.103: 

 celodenná strava má stravný limit: 1,19 €  

z toho: desiata: 0,28 €  

obed:  0,68 €  

olovrant: 0,23 €  

 v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa  

je vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, 

 príspevok sa uhrádza vopred od 1-vého dňa v mesiaci na bankový účet školskej jedálne: 

 poštovou poukážkou  

 prevodom na účet školy č. ú. 54 5600 0000 0004 4248 0136 

 trvalým príkazom vo vašej banke  

Rodičovský príspevok - mesačne: 5 €  

 poštovou poukážkou  

 prevodom na účet školy č. ú. SK57 5600 0000 0049 6606 8001 /Prima banka/ 

 trvalým príkazom vo vašej banke  

Jednorazové ročné príspevky: 

 ZRŠ : 10 €, (úhrada – Mikuláš, karneval, MDD a pod.) – termín do 31.10. 

triedny fond – sumu dohodnú triedne učiteľky na prvom triednom aktíve (úhrada 

kultúrnych  aktivít) 

 poistné 1,20 €    



 

     

 


