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Vec
Návrh o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole Nesluša

Riaditeľstvo Základnej  školy Nesluša odporúča obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí prerokovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom sa bude pojednávať o výške
príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školách  a  školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nesluša, a to nasledovne:

Školský klub detí

Zvýšiť  príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s činnosťou  školského  klubu  detí
z pôvodných 2 € mesačne na výšku 5 € mesačne. Termín a spôsob určí riaditeľka školy vo vnútornom
predpise, ktorý bude zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a na webovom
sídle školy.   

Školská jedáleň Nesluša

Príspevok na nákup potravín zostáva nezmenený, a to vo výške:

1. MŠ – stravníci (veková kategória od 2 do 6 rokov): 1,19 €
desiata 0,28 €
obed 0,68 €
olovrant 0,23 €

2. ZŠ – stravníci (žiaci 1. stupňa ZŠ) 1,01 € 
ZŠ – stravníci (žiaci 2. stupňa ZŠ) 1,09 €

3. Dospelí stravníci
Zamestnanci 1,19 €
Cudzí stravníci 2,65 €

Navrhujeme zaviesť príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
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Zákonný zástupca detí  a  žiakov bude prispievať na čiastočnú úhradu režijných nákladov na
jedno poskytnuté hlavné jedlo (obed) vo výške  0,10 €. Poplatok sa hradí mesačne vopred,  spolu s
príspevkom na nákup potravín. Dôvodom zavedenia režijného poplatku je zvýšenie prevádzkových
nákladov v zariadení  školského stravovania súvisiace s materiálno-technickým vybavením. Režijné
poplatky  sa  účelovo využijú  na  prevádzkové  náklady v  našej  školskej  jedálni.  Zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre dieťa z
rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima, príspevok neuhrádza.

                                                                                                       Ing. Andrea Špiriaková 
                                                                                                              riaditeľka školy
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