
      RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE 

                     JURKOVIČOVA 17, 08009 PREŠOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
SMERNICA 

 
               o výške príspevku ZRPŠ, 
                    o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
                        nákladov na edukačné činnosti 
                        spojené s pobytom dieťaťa 
                        v MŠ Jurkovičova 17 v Prešove 
 
 
 
Smernica nadobúda platnosť každý rok dňom jej prerokovania na 
zasadnutí Rodičovského združenia. 
 



 
          Interná smernica Rodičovského združenia pri Materskej škole, Jurkovičova 17,  
08009 Prešov 
o výške príspevku ZRPŠ a na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené 
s pobytom dieťaťa v materskej škole. Smernica je vypracovaná na základe štatútu 
Rodičovského združenia, na základe hlasovania triednych dôverníkov a na základe podpisu 
rodičov oboznámených s nákladmi na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom 
dieťaťa v materskej škole na triednych aktívoch v septembri každého školského roka. 
 
 
                                                          Článok 1 
                                                     Úvodné ustanovenia 
 

Touto internou smernicou sa určuje výška príspevku ZRPŠ a výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole. 
 
 
                                                               Článok 2 
                                                  Príspevok ZRPŠ 
 

Príspevok ZRPŠ slúži na ocenenia, odmeny detí a tried a na činnosť Rodičovského 
združenia uhrádza zákonný zástupca na účet Rodičovského združenia nasledovne: 
 

• výška príspevku ZRPŠ je 15 eur na celý školský rok 
• príspevok sa uhrádza k 30.09. v danom kalendárnom roku 
• spôsob úhrady: - prevodovým príkazom, vkladom na účet v banke ČSOB 

 
    -IBAN: SK62 7500 0000 0040 2370 1617 

                                     - VS :Identifikačné číslo dieťaťa 
                                     - do poznámky uviesť -priezvisko, meno a triedu dieťaťa 
 
 Ak nastúpi dieťa do materskej školy v inom mesiaci ako september, ( vo 
výnimočných prípadoch ) uhrádza celú výšku ZRPŠ podľa dohody s vedením materskej 
školy.  

V prípade neuhradenia príspevku ZRPŠ, nemá dieťa nárok na odmeny, hračky, 
darčeky a iné, ktoré schvaľuje a zabezpečuje Rodičovské združenie ( zástupcovia rodičov ) 
jednotlivých tried. 
 
 
 
                                                                       Článok 3 
 
              

 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v 
materskej škole (darovací príspevok), ktorá poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom 
predškolského veku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na účet Rodičovského združenia 
nasledovne: 
 

• výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so základnými 
požiadavkami na osobnú hygienu, spotrebný materiál potrebný pre tvorivú činnosť 
dieťaťa a potreby jednotlivých tried je 4€ na mesiac. 
 



• spôsob úhrady je 1x za polrok (5 mesiacov) 20 eur 
• príspevok za 1.polrok školského roka do 30.10. v danom kalendárnom roku 
• príspevok za 2.polrok školského roka do 30.01. v danom kalendárnom roku 

 
 

• spôsob úhrady: - prevodným príkazom, vkladom na účet v ČSOB 
 

- IBAN: SK62 7500 0000 0040 2370 1617 
- VS : identifikačné číslo dieťaťa 
- do poznámky:  priezvisko, meno a triedu dieťaťa 

 
 V prípade neuhradenia príspevku je potrebné zabezpečiť dieťaťu do materskej školy 

hygienické potreby a výtvarný materiál na prácu dieťaťa podľa zoznamu ( príloha č.1 ) 
 
 
 
                                                  Článok 4 
                                                   Ďalšie ustanovenia 
 
   
 

• Rodičovské združenie pri materskej škole si hlasovaním na svojom zasadnutí 
vyhradzuje právo rozhodovať o výške príspevku na jednotlivé aktivity školy. 

• v prípade potreby (havarijnej situácie v škole) môže na prechodné obdobie 
Rodičovské združenie zapožičať finančné prostriedky škole, či konkrétnej triede -
princíp solidarity 

• Rodičovské združenie si vyhradzuje právo po dohode s vedením školy – systém 
šetrenia finančných prostriedkov ( MŠ TOP zákazník Nomilandu ) vymieňať faktúry 
a bločky medzi Rodičovským združením ZRPŠ a materskou školou. 

 
 
 
 
                                                      Článok 5 
                                            Záverečné ustanovenia 
 
 
      Táto interná smernica o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  spojených       
s  pobytom dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku  ZRPŠ nadobúda účinnosť 
každým  rokom  po  prerokovaní s členmi Rodičovského združenia pri MŠ 
Jurkovičova 17 
 v Prešove. 
 
 
 
 
         
                                                                                                  Štefan Škrečko 
                                                                                              Predseda RR pri MŠ Jurkovičova 
 
 
 



Príloha č.1 
 
Zoznam výtvarného a pracovného materiálu, ako aj hygienických potrieb pre 
dieťa na jeden polrok : 
 
 

• výkresy : A4 - 20 ks 
                  A3 – 20 ks 
                          A2 – 10 ks 

A1 – 10 ks 
 

• baliaci papier -10ks 
• náčrtník A4 – 2 ks 
• farebný papier 
• farebný pastel 
• 2 ks ceruzy mäkké 
• základné farby temperové a vodové 
• plochý štetec   č.4 a č.10 
• okrúhly štetec č.4 a č.10 
• farebné tuše 
• lepidlo tekuté 250g – 2ks 
• lepidlo tuhé      36g – 2ks 
• detské nožnice 
• modelovacia hmota farebná /plastelína 

 
 
Hygienické potreby: 
 

• toaletný papier 3vrstvový - 5ks 
• hygienické vreckovky 150ks - 1 krabica 
• tekuté mydlo 500ml  - 1ks 
• malý prášok na pranie - 1ks 
• zubná pasta Elmex - 1ks 
• servítky 

 
 


