Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení
(príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy)
Číslo: 44/2016

Miesto a dátum: Topoľčany, 22.1.2016

ROZHODNUTIE
Riaditeľka Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany, súčasťou ktorej je školský klub detí,
príslušná podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. j) a v súlade s § 35 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 114 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku
odbornej praxe, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Topoľčany č. 10/2016
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany a po
zhodnotení podkladov

určuje
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
Školského klubu detí, J. Hollého 696/3, Topoľčany
ako súčasti Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany

pre školský rok 2015/2016
za žiaka* / za žiačku*

v sume: 13,00 €
od: 1.2.2016
Tento príspevok sa uhrádza mesačne - do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok
uhrádza.
Odôvodnenie:
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré je prijaté do školského klubu detí ako súčasti školy,
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy, sa neuhrádza alebo sa znižuje
iba z dôvodov a za podmienok uvedených v § 114 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne v čl. 4 ods. 3
VZN Mesta Topoľčany č. 10/2016 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Topoľčany. Na zákonného zástupcu menovaného dieťaťa sa dôvody neuhrádzania
mesačného príspevku nevzťahujú, pretože zákonný zástupca nepredložil písomnú žiadosť a doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Vzhľadom k uvedenej
skutočnosti tento zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí ako súčasti školy v stanovenej výške. Na základe uvedeného riaditeľka Základnej školy, J. Hollého 696/3,
Topoľčany, súčasťou ktorej je školský klub detí, rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku (úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov)
na Krajský súd v Nitre.

PaedDr. Zuzana Kapustová
riaditeľka školy
Rozhodnutie dostanú:
1. Zákonný zástupca žiaka*/žiačky*:........................................................................................................................................................................................................
2. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany (pre spis).
____________________________

