
 

Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 

 

R o z h o d n u t i e 
 

          Riaditeľka Základnej školy Hrnčiarska 13, Humenné podľa § 114 ods. 3 a § 116 ods. 7 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a následne na základe Všeobecného 

záväzného nariadenia o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 
 

u r č u j e 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015  výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD 8,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu; 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015 výšku mesačného príspevku za pobyt každého ďalšieho dieťaťa 

v rodine v ŠKD 4,- € na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu; 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015  výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD 1,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu pre žiakov v hmotnej núdzi na základe 

žiadosti rodičov a zoznamu detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky a detí z rodín, 

ktorých príjem je najviac vo výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR Humenné; 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015 výšku mesačného príspevku za jeden záujmový útvar v CVČ, ktorý 

žiak navštevuje 4,- € na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času; 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015 výšku mesačného príspevku za jeden záujmový útvar v CVČ, ktorý 

žiak navštevuje 2,- € na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (ak žiak 

odovzdá vzdelávací poukaz škole); 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015 výšku mesačného príspevku za jeden záujmový útvar v CVČ, ktorý 

žiak navštevuje 2,- € na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (ak žiak 

neodovzdá vzdelávací poukaz škole), pre žiakov v hmotnej núdzi na základe žiadosti rodičov 

a zoznamu detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky a detí z rodín, ktorých príjem je 

najviac vo výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR Humenné; 
 

- od 1.9.2014 do 30.06.2015 výšku mesačného príspevku za jeden záujmový útvar v CVČ, ktorý 

žiak navštevuje 0,- € na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (ak žiak 

odovzdá vzdelávací poukaz škole), pre žiakov v hmotnej núdzi na základe žiadosti rodičov 

a zoznamu detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky a detí z rodín, ktorých príjem je 

najviac vo výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR Humenné. 
 

 Príspevok za CVČ a príspevok za ŠKD sa bude uhrádzať za príslušný mesiac do 10. dňa 

kalendárneho mesiaca v uvedenej výške.  
 

 Finančné prostriedky bude vyberať vedúci krúžku, resp. za každé oddelenie príslušná 

vychovávateľka a odovzdá ich finančnej účtovníčke, tak ako je uvedené v predchádzajúcom 

odseku. 

 

V Humennom 2. septembra 2014          Mgr. Jarmila Oravcová  

             riaditeľka školy 



  Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 
 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

          Riaditeľka Základnej školy Hrnčiarska 13, Humenné podľa § 114 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a následne na základe Všeobecného záväzného 

nariadenia o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 

 

u r č u j e 

 

- od 1.9.2013 do 30.06.2014  výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD 8,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí; 

 

 

- od 1.9.2013 do 30.06.2014  výšku mesačného príspevku za pobyt každého ďalšieho 

dieťaťa v rodine v ŠKD 4,- € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí, 

 

 

od 1.9.2013 do 30.06.2014  výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD 1,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pre žiakov 

v hmotnej núdzi na základe žiadosti rodičov a zoznamu žiakov v hmotnej núdzi a žiakov 

z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR 

Humenné. 

 

 

 Príspevok za ŠKD sa bude uhrádzať za príslušný mesiac do 10. dňa kalendárneho 

mesiaca v uvedenej výške.  

 

 Finančné prostriedky bude vyberať vychovávateľka za každé oddelenie a odovzdá 

ich finančnej účtovníčke, tak ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

 

 

 

 

 

V Humennom 2. septembra 2013    Mgr. Jarmila Oravcová 

                   riaditeľka školy 
 

                  

 

 



Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 
 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

          Riaditeľ Základnej školy, Hrnčiarska 13, Humenné podľa § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

462/2008 Z. z. a následne na základe Všeobecného záväzného nariadenia o príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 

 

u r č u j e 

 

od 1.9.2011 do 30.06.2012 výšku mesačného príspevku za pobyt žiaka v ŠKD 5,20 €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD, 

 

od 1.9.2011 do 30.06.2012 výšku mesačného príspevku za pobyt žiaka v ŠKD 1,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD pre žiakov v hmotnej núdzi na 

základe žiadosti rodičov a zoznamu žiakov v hmotnej núdzi a žiakov z rodín, ktorých príjem je najviac vo 

výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR Humenné. 

 

 

od 1.9.2011 do 30.06.2012 výšku mesačného príspevku za záujmový útvar v ŠSZČ 4,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti, 

 

od 1.9.2011 do 30.06.2012 výšku mesačného príspevku za záujmový útvar v ŠSZČ 2,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti, ak žiak 

odovzdá vzdelávací poukaz v danom záujmovom útvare príslušného školského strediska záujmovej 

činnosti, za každý ďalší záujmový útvar školského strediska je príspevok 2,- € 

 

od 1.9.2011 do 30.06.2012 výšku mesačného príspevku za záujmový útvar v ŠSZČ 0,- €  

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti pre žiakov 

v hmotnej núdzi na základe žiadosti rodičov a zoznamu žiakov v hmotnej núdzi a žiakov z rodín, ktorých 

príjem je najviac vo výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR Humenné.   

 

 Príspevok za ŠSZŠ a príspevok za ŠKD sa bude uhrádzať za príslušný mesiac do 10. dňa 

kalendárneho mesiaca v uvedenej výške.  

 

 Finančné prostriedky bude vyberať vedúci krúžku, resp. za každé oddelenie príslušná 

vychovávateľka a odovzdá ich finančnej účtovníčke, tak ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

 

 

 

 

 

V Humennom 5. septembra 2011    Mgr. Rudolf  Klikušovský 

             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 



Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné 
 

 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

 

          Riaditeľ Základnej školy, Hrnčiarska 13, Humenné podľa § 114 ods. 3 zákona  

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a následne na základe Všeobecného záväzného nariadenia o príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Humenné 

 

u r č u j e 

 

od 2.9.2008 do 31.12.2008 výšku mesačného príspevku  za pobyt žiaka v ŠKD 120,50 Sk 

/4 €/ a od 1.1.2009 do 30.6.2009 4,- €/120,50 Sk/ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením v ŠKD, 

 

od 2.9.2008 do 31.12.2008 výšku mesačného príspevku  za pobyt žiaka v ŠKD 30,- Sk 

/1 €/ a od 1.1.2009 do 30.6.2009 1,- €/30,- Sk/ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením v ŠKD pre žiakov v hmotnej núdzi, ktorých zákonný zástupca požiadal školu o úľavu na 

školnom.   

 

 Tento príspevok sa bude uhrádzať za príslušný mesiac do 10. dňa kalendárneho mesiaca 

v uvedenej výške.  

 

 Finančné prostriedky bude vyberať za každé oddelenie príslušná vychovávateľka a odovzdá ich 

finančnej účtovníčke, tak ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

 

 

 

 

 

V Humennom 2. septembra 2010    Mgr. Rudolf  Klikušovský 

             riaditeľ školy 

 

 

 


