
Príloha č. 3 k VZN PSK č. 18/2010

spolu
z toho nad 15 

rokov
spolu 

z toho nad 15 
rokov

1 2 3 4

individuálna forma vyučovania

skupinová forma využovania

centrum voľného času

školské stredisko záujmovej činnosti

V ........................................ dňa.................

Vypracoval:

*/zriaďovateľ viacerých subjektov vyplní žiadosť  za každé školské zariadenie zvlášť

**/ školské stravovanie, ktoré nie je súčasťou školy (samostaná školská jedáleň, školský internát)

Školský klub detí

Údaje o počtoch hlavných a doplnkových jedál za predchádzajúci kalendárny rok 20..   **/

Školská jedáleň 

Počet hlavných jedál Počet doplnkových jedál

Reedukačné centrum

Žiados ť o poskytnutie dotácie na rok ................
v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov

..................................................................................
meno a podpis štatutárneho zástupcu zria ďovate ľa, 

pečiatka

Centrum PPP a prevencie (počet evidovaných detí za uplynulý školský 
rok)

Centrum ŠPP (počet evidovaných detí za uplynulý školský rok)

Školská jedáleň (počet všetkých žiakov školy nad 15 rokov veku)

Školský internát

Škola v prírode

ZUŠ, JŠ a školské zariadenie

a

ZUŠ

Východno-
vzdelávacie 
zariadenie

Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu

Jazyková škola (počet poslucháčov)

Názov zariadenia:  */

Adresa /sídlo:

Priezvisko a meno zodp. vedúceho zamestn.:

Číslo telefónu: 

e-mail:

Údaje o počtoch žiakov, poslucháčov a detí k 15.9.20..

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie (banka):

Číslo účtu:

Číslo telefónu: 

e-mail:

súkromného zriaďovateľa cirkevného zriaďovateľa
Počet žiakov (detí) v zriaďovateľskej pôsobnosti

Zriaďovateľ: 

Adresa/Sídlo:

IČO zriaďovateľa:



Zriaďovate ľ:               Príloha č. 4 k VZN PSK č. 18/2010

IČO zriaďovate ľa:

Názov ZUŠ, JŠ alebo ŠZ:

v €
Suma Suma skuto čne Suma  Dátum vrátenia Číslo ú čtu, na ktorý

Účel poskytnutých použitých nepoužitých nepoužitých boli finan čné
finan čných finan čných finan čných finan čných prostriedky

prostriedkov prostriedkov prostriedkov prostriedkov vrátené
v roku 20.. k 31.12.20.. (rozdiel st ĺp.1 - st ĺp.2)

a 1 2 3 4 5

Dotácia na bežné výdavky

 * /Rozpis sumy skutočne použitých finančných prostriedkov za rok 20..  v členení: 

Položka 610 Mzdy,platy, služob.príjmy a OOV
Položka 620 Poistné a príspevok do pois ťovní
Položka 630 Tovary a služby

Položka 640  

Bežné výdavky 600 Bežné výdavky celkom

Vypracoval:

Dňa:
....................................................

Číslo tel.: pečiatka a podpis zria ďovate ľa

            Vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpo čtu PSK zria ďovate ľovi cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej š koly,
            cirkevnej alebo súkromnej jazykovej ško ly a cirkevného alebo súkromného školského zariaden ia za rok 20..

Bežný transfer  (len nemocenské, odstupné, 
odchodné)



Príloha č. 5 k VZN PSK č. 18/2010

Názov a adresa zria ďovate ľa školského zariadenia:

Hlásenie po čtu stravníkov za štvr ťrok : .........................................

Počet stravníkov celkom Skuto čný po čet vydaných hlavných jedál Skuto čný po čet vydaných doplnkových jedál

Názov školy */
mesiac: ............... mesiac: ............... mesia c: ............... mesiac: ............... mesiac: ............... mesia c: ............... mesiac: ...............mesiac: ............... mesiac: ...............

Spolu
*/ uveďte názov každej školy, z ktorej stravujete žiakov 

V .........................., dňa: .........

Vyhotovil: .......................................................

Číslo telefónu: ................................................

e-mail: ........................................................... ..................................................
pečiatka a podpis zria ďovate ľa



Zriaďovate ľ:               Príloha č. 6 k VZN PSK č. 18/2010

IČO zriaďovate ľa:

Názov ZUŠ, JŠ alebo ŠZ:

v €
Pripísané Poplatky Rozdiel Dátum poukázania Číslo ú čtu, na ktorý

Účel úroky za vedenie (rozdiel st ĺp.1 - st ĺp.2) výnosov boli finan čné
bankou účtu výška výnosov na príjmový prostriedky

za rok 20.. za rok 20.. účet PSK vrátené

a 1 2 3 4 5

Rok 20..

* Priložiť avízo o poukázaní výnosov

Vypracoval:

Dňa:

Číslo tel.:

....................................................
pečiatka a podpis zria ďovate ľa

Prehľad o výške výnosov z prostriedkov rozpo čtu PSK poskytnutých zria ďovate ľovi  súkromnej alebo cirkevnej základnej umeleckej školy
     súkromnej alebo cirkevnej jazykovej školy a sú kromného alebo cirkevného školského zariadenia za r ok 20..


