Prehľad poplatkov v školách
Žiadosť

Miestne zastupiteľstvo schválilo
úpravu
stravu a
ťa na predprimárne vzdelávanie
prepoplatkov
školský rokza2015/2016
pobyt v materských i základných
od 9. do 20. marca 2015
školách. Reagovalo tak na
neustály rast žiakov, nepretržitý
rast stravníkov a radikálny rast
zapísaných prvákov a nárast
počtu tried.
Schválením úpravy poplatkov
zároveň rozhodlo, že všetky tieto
peniaze pôjdu deťom v našich
školách a školských zariadeniach.
Napriek tomu, že ceny potravín a náklady na prevádzku rastú, od roku
2008 samospráva finančné limity na nákup potravín neupravovala.
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Neustály rast žiakov

Nepretržitý rast stravníkov

Radikálny rast zapísaných prvákov

VIAC DETÍ v základných a materských školách znamená
VIAC VÝDAVKOV na bežnú prevádzku, stravovanie a ďalšiu činnosť.
NEUSTÁLE ZVYŠOVANIE KVALITY a pestrosti jedálnička
JE NAŠIM DLHODOBÝM CIEĽOM.
Z 5 miliónového úveru sme zmodernizovali školy - výmeny okien či
zateplenie striech, čím šetríme energie a tým aj peniaze na prevádzku.
V rokoch 2012 a 2013 sme do opráv budov základných a materských
škôl celkovo investovali viac ako 810-tisíc eur a v roku 2014 viac ako 900
tisíc eur.

MŠ mesiac/20 pracovných dní

Do 31. marca

Za pobyt dieťaťa v materskej škole
Režijné náklady v školskej jedálni
Náklady na nákup potravín
SPOLU

Rast počtu tried

Od 1. apríla

13,60
2,00
23,80
39,40

Od 1. septembra
25,00
6,00
23,80
54,80

25,00
6,00
25,40
56,40

*Za druhé dieťa zaplatí rodič mesačne za pobyt dieťaťa 22 eur, za tretie 20 eur, za štvrté 15 eur

ZŠ mesiac/20 pracovných dní

Do 31. marca

Stupeň
Za činnosť v školskom klube detí
Režijné náklady v školskej jedálni
Náklady na nákup potravín
SPOLU

I.
13,60
2,00
19,00
34,60

II.
2,00
20,20
22,20

Od 1. apríla
I.
16,00
4,00
19,00
39,00

Od 1. septembra

II.
4,00
20,20
24,20

I.
16,00
4,00
20,20
40,20

II.
4,00
21,80
25,80

*Za každé ďalšie dieťa v školskom klube detí zaplatí rodič o 1 euro mesačne menej
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, www.petrzalka.sk, https://www.facebook.com/viembytpetrzalcan

