
Príloha č. 1 k VZN PSK č. 18/2010 

 
 
 
 

Normatívy pre školy a školské zariadenia  
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

na rok 2010  
 
                                                                                  
 
                                                 

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení - jazykové školy, ško lské 
zariadenia 

Normatív žiak/rok 
(v €) 

ŠI Školské internáty 851,15 

ŠKD Školské kluby detí 252,46 

JŠ Jazykové školy 62,99 

ŠJ Školská jedáleň – hlavné jedlo 0,81 

ŠJ Školská jedáleň – doplnkové jedlo 0,16 

ŠvP Školy v prírode 4,95 

 



  

Príloha č. 1a)  

 
 
 
 

Normatívy pre školy a školské zariadenia  
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

na rok 2011  
 
                                                                                  
 
                                                 

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení - jazykové školy, ško lské 
zariadenia 

Normatív žiak/rok 
(v €) 

ŠI Školské internáty 851,15 

ŠKD Školské kluby detí 252,46 

JŠ Jazykové školy 62,99 

ŠJ Školská jedáleň – hlavné jedlo 0,81 

ŠJ Školská jedáleň – doplnkové jedlo 0,16 

ŠvP Školy v prírode 4,95 

 
 



  

Príloha č. 2 k VZN PSK č. 18/2010 

 
 
 
 

Normatívy pre súkromné/cirkevné základné umelecké š koly, 
súkromné/cirkevné jazykové školy a súkromné/cirkevn é školské 

zariadenia  na rok 2010  
 
 
 

                                                                                                                               

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení –základné umelecké šk oly 
a jazykové školy, školské zariadenia 

Normatív   
žiak/rok  

súkromný 
zriaďovate ľ   

(v €)  

Normatív   
žiak/rok  
cirkevný 

zriaďovate ľ   
(v €)  

ŠJ Školská jedáleň, ktorá je súčasťou školy 28,75 28,75 

ŠJ 
Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy (vzťahuje sa aj 
na školské jedálne  v školských internátoch)  
–  Hlavné jedlo 

0,81 0,81 

ŠJ 
Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy (vzťahuje sa  aj 
na školské jedálne  v školských internátoch)  
–  Doplnkové jedlo 

0,16 0,16 

ZUŠ Základná umelecká škola – individuálna forma 421,94 421,94 

ZUŠ Základná umelecká škola – skupinová forma 261,90 261,90 

CVČ Centrum voľného času 104,60 104,60 

ŠSZČ Školské stredisko záujmovej činnosti 104,60 104,60 

ŠI Školský internát 851,15 851,15 

ŠI Š Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 3 637,44 3 637,44 

RC Reedukačné centrum 5 577,41 5 577,41 

ŠKD Š 
Školský klub detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 
potrebami 470,44 470,44 

ŠKD Školský klub detí 252,46 252,46 

JŠ Jazyková škola 62,99 62,99 

CŠPP Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 95,00 95,00 

ŠvP Škola v prírode 4,95 4,95 

 
 
 



  

Príloha č. 2a)  

 
 
 
 

Normatívy pre súkromné/cirkevné základné umelecké š koly, 
súkromné/cirkevné jazykové školy a súkromné/cirkevn é školské 

zariadenia   na rok 2011  
 
 
 

                                                                                                                               

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení –základné umelecké šk oly 
a jazykové školy, školské zariadenia 

Normatív   
žiak/rok  

súkromný 
zriaďovate ľ   

(v €)  

Normatív   
žiak/rok  
cirkevný 

zriaďovate ľ   
(v €)  

ŠJ Školská jedáleň, ktorá je súčasťou školy 28,75 28,75 

ŠJ 
Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy (vzťahuje sa aj 
na školské jedálne  v školských internátoch)  
–  Hlavné jedlo 

0,81 0,81 

ŠJ 
Školská jedáleň, ktorá nie je súčasťou školy (vzťahuje sa  aj 
na školské jedálne  v školských internátoch)  
–  Doplnkové jedlo 

0,16 0,16 

ZUŠ Základná umelecká škola – individuálna forma 421,94 421,94 

ZUŠ Základná umelecká škola – skupinová forma 261,90 261,90 

CVČ Centrum voľného času 104,60 104,60 

ŠSZČ Školské stredisko záujmovej činnosti 104,60 104,60 

ŠI Školský internát 851,15 851,15 

ŠI Š Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 3 637,44 3 637,44 

RC Reedukačné centrum 5 577,41 5 577,41 

ŠKD Š 
Školský klub detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 
potrebami 470,44 470,44 

ŠKD Školský klub detí 252,46 252,46 

JŠ Jazyková škola 62,99 62,99 

CŠPP Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 95,00 95,00 

ŠvP Škola v prírode 4,95 4,95 

 
 
 
 


