
Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín 

Vnútorný predpis 

o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ 

platný od 1.9.2021 do 31.8.2022 

  Dňom 1.9. 2021 určujem poplatky v materskej škole, ŠKD a CVČ 

nasledovne: 

 

1. Materská škola: 

 

• za dieťa vo veku 2-5 rokov, navštevujúce MŠ                                            20.- € / mesiac 

  

Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa vopred. 

 

1.1 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa  

 

• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

• ktoré pokračuje v povinnom pred primárnom vzdelávaní  

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

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi -v zmysle 

zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu  

• ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní (t. j. 31 a viac; rátajú sa aj víkendy, sviatky), z dôvodu choroby, alebo 

rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom; v takom prípade môže rodič/zákonný 

zástupca (hneď po  opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ) požiadať o odpustenie zaplatenia 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, spojených s pobytom dieťaťa 

v materskej škole (ďalej len: príspevok na ČÚV...) Súčasťou žiadosti musí byť aj 

príslušný doklad, ktorým preukázateľne zdôvodňuje neprítomnosť svojho dieťaťa v MŠ 

(potvrdenie lekára o ochorení dieťaťa, konkrétny závažný rodinný dôvod a pod.). Tlačivo 

žiadosti môže rodič/zákonný zástupca získať v MŠ, po vyplnení a splnení podmienok ho 

odovzdá  triednej učiteľke a tá ho posunie ďalej vedeniu školy. Na základe žiadosti 

riaditeľ rozhodne o  ne / odpustení zaplatenia mesačného príspevku na ČÚV... . 

Zúčtovanie platieb sa vykoná na konci aktuálneho školského roka  a zohľadní sa v ňom 

počet schválených žiadostí o odpustenie mesačného poplatku. 

• ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (zatvorená MŠ), alebo 

bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými  

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 



2. Školský klub detí: 

• žiak navštevujúci ŠKD                                                                                      12 € /mesiac 

• žiak čakajúci na spoje po vyučovaní do 13.30                                                   6 € / mesiac 

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

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi - v zmysle z.č.599/2003 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov                                                                                          0 € / mesiac 

• žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom                                                                                0 € / mesiac 

 

Tento príspevok sa uhrádza  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

      3.  Centrum voľného času: 

• žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ  s finančnou dotáciou od obce           3 €/mesiac 

• žiak navštevujúci záujmový útvar v CVČ  bez finančnej dotácie od obce          6 €/mesiac 

• dieťa navštevujúce MŠ v CSŠ                                                                              3 €/mesiac 

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

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi - v zmysle z.č.599/2003 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov                                                                                          0 € / mesiac 

• žiak, ktorý má prerušenú dochádzku do centra voľného času na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom                                                                                 0 € / mesiac 

 

  

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

4.    Mimoškolská činnosť pri CSŠ: 

• ak žiak odovzdá Vzdelávací poukaz, mimoškolská činnosť pri CSŠ           0 € /mesiac                           

 

 

V Dolnom Kubíne 31.8.2021                                                             Mgr. Ľudovít Mačor                                                                                                                                             

                                                                                                                 riaditeľ školy 

 


