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MESTO PRESOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,08001 Prešov

Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV č.
.. ./2021,ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta
Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Prešov

zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deň vyvesenia: 2.6.2021

Koniec lehoty, počas, ktorej. môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu
jana.dzuricova@presov.sk, igor.hodzia@presov.sk alebo ústne do zápisnice na
Mestskom úrade v Prešove u predkladatel'a návrhu nariadenia: 12.6.2021

Predkladatel' návrhu nariadenia~ Mgr. l_gor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry
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- - - - - - - - - - -~

Deň zvesenia :14.6.2021

MESTO

PRE~OV

Mestský úrad v Prešove
ODSOR ŠKDLSTVA, kULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
080 01 Prešov
ITl

F - MsÚ/SP-03/1/1

Mesto Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Prešov

Vydanie: 1

Strana 1 z 8

Dôvodová správa
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 6 ods. 12 písm. c) ukladá povinnosť obciam prijať
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určí pre zriaďovateľov cirkevnej základnej umeleckej
školy, zriaďovateľov cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľov cirkevnej materskej školy,
zriaďovateľov cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľov súkromnej základnej umeleckej
školy, zriaďovateľov súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľov súkromnej materskej školy a
zriaďovateľov súkromného školského zariadenia a základné umelecké školy, jazykové školy,
materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského
stravovania na žiaka školy.
Zároveň v § 6 ods. 12 písm. j) ukladá povinnosť obciam poskytnúť finančné prostriedky na
žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej a súkromnej jazykovej
školy, dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy a dieťa cirkevného a súkromného školského
zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (t. j. zákona č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) najmenej vo výške 88 % zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2019 bola určená výška dotácie na jedného žiaka, dieťa
a poslucháča v príslušnej škole alebo školskom zariadení podľa zriaďovateľa na kalendárny rok 2019
a rok 2020. Mesto Prešov v roku 2020 na základe zmeneného koeficientu Všeobecne záväzné
nariadenie neupravovalo.
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom
12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Následne Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované prognózy
výnosu dane z príjmov fyzických osôb (mesiac apríl, jún, december 2020), ktorého výsledkom je
pokles príjmu obcí z výnosu dane z príjmov fyzických osôb oproti roku 2019. Z prognóz výnosu
DPFO sa môže počítať jednotkový koeficient, na základe ktorého mesto stanovuje výšku finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského
stravovania na žiaka školy.
Vývoj hodnoty koeficienta za posledných 5 rokov:
Rok 2017
78,90 €
+ 7,80 €
Rok 2018
84,17 €
+ 5,27 €
Rok 2019
93,78 €
+ 9,61 €
Rok 2020
95,29 €
+ 1,51 €
Rok 2020/4 - prognóza
88,80 €
- 6,49 €
Rok 2020/6 - prognóza
90,07 €
+ 1,27 €
Rok 2020/12
91,47 €
+ 1,40 €
Rok 2021/02 - prognóza
94,02 €
+ 2,55 €

+ 10,93 %
+ 6,67 %
+ 11,41 %
+ 1,57 %
- 6,82 %
+ 1,41 %
+ 1,53 %
+ 2,71 %
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Pri príprave návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 sme vychádzali z rozpätia stanovenej výšky koeficienta na
rok 2021 - 1,47 € a zo zverejnenej prognózy dňa 26.2.2021 na rok 2021 - 94,02 € pre SR.
Naďalej platí Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov.
V roku 2020 bolo novelizované nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z .rozšírené o koeficient na dieťa so
ŠVVP materskej školy. Znamená to, že materská škola, ktorá prijme dieťa so ŠVVP získa financie
na základe koeficientu na dieťaťa MŠ, ktorého hodnota je 27,30 a zároveň na dieťa so ŠVVP
materskej školy, ktorého hodnota je 29,20.
V súčasnosti platnom Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 je určená ročná výška dotácie na
mzdy a prevádzku na jedno dieťa, na jedného žiaka, na jedného poslucháča (t. j. na jeden výkonový
ukazovateľ):

Kategória školy, školského zariadenia

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy s jednoodborovým
výtvarným zameraním v skupinovej forme vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vzdelávania nad 25 rokov veku
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania nad 25 rokov veku
Dieťa materskej školy
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení
Na činnosť školského klubu detí podľa počtu prijatých
detí do školského klubu detí
Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vrátane internátnych škôl
Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom
zariadení
Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, gymnázia, konzervatória
Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej,
základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho
gymnázia, internátneho konzervatória
Poslucháč jazykovej školy

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v školách
a školských
zariadeniach
v zriaďovateľ
skej
pôsobnosti
mesta Prešov
v€

Výška dotácie na
dieťa/žiaka
v cirkevných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území mesta
Prešov
v€

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v súkromných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území mesta
Prešov
v €

1 378,60

1 378,60

1 378,60

450,10

450,10

450,10

605,00

0

0

0

0

0

0

0

0

2 560,10
0

2 560,10
5 628,30

2 560,10
5 628,30

0
500,00

3 375,30
500,00

3 375,30
500,00

0

1 089,40

1 089,40

0

652,00

652,00

168,80

168,80

168,80

0

297,00

297,00

0

41,30

41,30

Mesto Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Prešov

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času pri
počte aktívnych záujmových útvarov 50 a viac – so
všestranným zameraním
Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
Na záujmové vzdelávanie zárobkovo činnej osoby
v centre voľného času
Na záujmové vzdelávanie osoby bez príjmu
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450,00

0

0

95,00
0

95,00
0

0
0
260,00

0
70,00
0

0
70,00
0

0

1 183,00

1 183,00

95,00
0

V Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2019 je určená rozdielna výška dotácie na mzdy a prevádzku na jedno dieťa, na
jedného žiaka, na jedného poslucháča (t. j. na jeden výkonový ukazovateľ). Stanovená výška
koeficientu na rok 2021 je 91,47 €. Dňa 26.2.2021 bola zverejnená prognóza vo výške 94,02 €:

Kategória školy, školského zariadenia

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy s jednoodborovým
výtvarným zameraním v skupinovej forme vzdelávania
Dieťa materskej školy
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
materskej školy
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení
Na činnosť školského klubu detí podľa počtu prijatých
detí do školského klubu detí
Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vrátane internátnych škôl
Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom
zariadení
Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, gymnázia, konzervatória
Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej,
základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho
gymnázia, internátneho konzervatória
Poslucháč jazykovej školy

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v školách
a školských
zariadeniach
v zriaďovateľ
skej
pôsobnosti
mesta Prešov
v€

Výška dotácie na
dieťa/žiaka
v cirkevných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území mesta
Prešov
v€

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v súkromných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území mesta
Prešov
v €

1 379,00

1 379,00

1 379,00

451,00

451,00

451,00

605,00

0

0

2 570,00
2 749,00

2 570,00
2 749,00

2 570,00
2 749,00

0

5 837,00

5 837,00

0
510,00

3 500,00
510,00

3 500,00
510,00

0

1 129,52

1 129,52

0

676,00

676,00

169,00

169,00

169,00

0

310,00

310,00

0

46,00

46,00
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Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času pri
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450,00

0

0

101,00
0
150,00

101,00
171,14
0

101,00
171,14
0

0

1 372,00

1 372,00

V predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia v článku 3 – “výška poskytnutej dotácie”
– je rozdielna úprava v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na základe prognóz roku 2020 a
prognóz roku 2021.
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež skutočných daňových prognóz
k 31.12.2020, ktoré sú súčasťou východiskových štatistických údajov a podielu mesta na výnosoch
DPFO pre rok 2021 boli pridelené podielové výnosy dane mestu Prešov. Tieto finančné prognózy
majú k 31.12.2020 mierne stúpajúcu tendenciu. Mesto Prešov na základe týchto prognóz má
skutočné plnenie podielových daní k 30.04.2021 poskytované Ministerstvom financie vo výške
3 437 681,00 € a podielové dane ponížene za obdobie január až apríl vo výške - 210 347,11 €
oproti schválenému rozpočtu za obdobie január až apríl 2020, čo percentuálne predstavuje 6,12%.
Mesto v súlade s platnou legislatívou môže určiť výšku dotácie na dieťa/žiaka a poslucháča
v cirkevných školách a školských zariadeniach a v súkromných školách a školských zariadeniach
na úrovni od 88% do 100 % výšky dotácie na dieťa/žiaka a poslucháča v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Zariadenia so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, školy pri zdravotnom
zariadení a iné špeciálne zariadenia mesto Prešov ako zriaďovateľ nemá a ani ich zriadiť nemôže.
Takéto typy škôl zriaďuje Okresný úrad na základe § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Pri tvorbe návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 sme vychádzali z dostupných zdrojov kapitoly Ministerstva
financií SR –„Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2021“.
V porovnaní so začiatkom roka 2020 došlo k poníženiu jednotkovej dotácie na dieťa resp. žiaka/
poslucháča v rámci originálnych kompetencií (pokles o 4 %) oproti decembrovej prognóze 2020
a miernenému zvýšeniu originálnych kompetencií oproti marcovej prognózy 2021 (nárast 2,71 %).
V praxi to znamená dofinancovanie školstva nad rámec výnosu dane určenej pre školstvo.
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Analýza poskytnutých dotácii v rámci vybraných miest Slovenskej republiky:
Graf č.1

Žiak ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania
1 800,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00

Výška dotácie na žiaka v školách v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta
Výška dotácie na žiaka v cirkevných školách v zriadených na území mesta
Výška dotácie na žiaka v súkromných školách v zriadených na území mesta
Mesto Prešov - výška dotácie 1 379 €

Graf č.2

Žiak ZUŠ v skupinovej forme forme vzdelávania
700,00
600,00
500,00

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Výška dotácie na žiaka v školách v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta
Výška dotácie na žiaka v cirkevných školách v zriadených na území mesta
Výška dotácie na žiaka v súkromných školách v zriadených na území mesta
Mesto Prešov výška dotácie 451 €
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Graf č.3

Dieťa materskej školy
3 500,00
3 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
0,00

Výška dotácie na žiaka v školách v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta
Výška dotácie na žiaka v cirkevných školách v zriadených na území mesta
Výška dotácie na žiaka v súkromných školách v zriadených na území mesta
Mesto Prešov výška dotácie 2 570 €

Graf č.4

Dieťa školského klubu detí
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Výška dotácie na žiaka v školách v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta

Výška dotácie na žiaka v cirkevných školách v zriadených na území mesta
Výška dotácie na žiaka v súkromných školách v zriadených na území mesta
Mesto Prešov výška dotácie 510 €
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Graf č.5

400,00

Poteciálny stravník - žiak ZŠ, ZŠ pre žiakov so špeciálnými
výchovno- vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória
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Výška dotácie na žiaka v školách v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta
Výška dotácie na žiaka v cirkevných školách v zriadených na území mesta
Výška dotácie na žiaka v súkromných školách v zriadených na území mesta
Mesto Prešov výška dotácie 169 €

Graf č.6

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
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Výška dotácie na žiaka v školách v zriaďovatelskej pôsobnosti mesta
Výška dotácie na žiaka v cirkevných školách v zriadených na území mesta
Výška dotácie na žiaka v súkromných školách v zriadených na území mesta
Mesto Prešov výška dotácie 101 €
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Analýza grafov poukazuje na výšku dotácie pre rôzne kategórie škôl a školských zariadení v rámci vybraných
miest SR. Môžeme konštatovať, že mesto Prešov v rámci vybraných miest SR prispieva na viaceré kategórie
škôl a školských zariadení približné rovnakou výškou dotácie.

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry na svojom zasadnutí dňa
25.5.2021 prerokovala predložený návrh a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Prešov schváliť.
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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 2 odsek 6 sa mení takto:
6. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Prešov financovať
základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia je do
25. septembra príslušného roka.
2. Článok 3 sa mení takto:
Článok 3
Výška poskytovanej dotácie
Mesto Prešov určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedno
dieťa, na jedného žiaka, na jedného poslucháča (t. j. na jeden výkonový ukazovateľ):

Kategória školy, školského zariadenia

Žiak
základnej
umeleckej
školy
v individuálnej forme vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej
forme vzdelávania
Žiak
základnej
umeleckej
školy
s jednoodborovým výtvarným zameraním v
skupinovej forme vzdelávania
Dieťa materskej školy
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Výška dotácie na
dieťa/žiaka
v školách
a školských
zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Prešov
v€

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v cirkevných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území
mesta
Prešov
v€

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v súkromných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území
mesta
Prešov
v€

1 379,00

1 379,00

1 379,00

451,00

451,00

451,00

605,00

0

0

2 570,00

2 570,00

2 570,00
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Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami materskej školy
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Dieťa materskej školy pri zdravotníckom
zariadení
Na činnosť školského klubu detí podľa počtu
prijatých detí do školského klubu detí
Dieťa v školskom klube detí pri základnej
škole pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vrátane internátnych
škôl
Dieťa
v školskom
klube
detí
pri
zdravotníckom zariadení
Potenciálny stravník – žiak základnej školy,
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia,
konzervatória
Potenciálny stravník – žiak základnej školy
internátnej, základnej školy internátnej pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
internátneho
gymnázia,
internátneho konzervatória
Poslucháč jazykovej školy
Na záujmové vzdelávanie detí v centre
voľného času pri počte aktívnych záujmových
útvarov 50 a viac – so všestranným zameraním

2 749,00

2 749,00

2 749,00

-

5 837,00

5 837,00

-

3 500,00

3 500,00

510,00

510,00

510,00

-

1 129,52

1 129,52

-

676,00

676,00

169,00

169,00

169,00

0

310,00

310,00

0

46,00

46,00

450,00

0

0

Na záujmové vzdelávanie detí v centre
voľného času
Dieťa
v centre
špeciálno-pedagogického
poradenstva
Na správu školských objektov podľa počtu
detí materskej školy a základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dieťa zo školského internátu základnej školy,
strednej školy, gymnázia vo veku do 15 rokov

101,00

101,00

101,00

-

171,14

171,14

150,00

-

-

-

1 372,00

1 372,00

I.
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie - nadobúda účinnosť ...................

V Prešove dňa ...........................
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Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta
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Príloha č. 2
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok........................
Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu
Zriaďovateľ:
Adresa/ Sídlo:
IČO zriaďovateľa, resp. rodné číslo
štatutárneho zástupcu:*
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
Číslo tel./e-mail:
Názov cirkevnej/súkromnej školy,
školského zariadenia:
Elokované pracovisko/pracoviská:
Adresa/Sídlo:
Adresa elokovaného
pracoviska/pracovísk:
Meno a priezvisko vedúceho
zamestnanca elok. pracoviska
Číslo tel./e-mail: vedúceho
zamestnanca elok. pracoviska

Údaje o počte detí/ žiakov na pridelenie dotácie k 15.9.20..
Dieťa materskej školy
Dieťa so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami materskej
školy
Dieťa materskej školy pre deti so
špeciálnymi výchovno vzdelávacími
potrebami
Dieťa materskej školy pri
zdravotníckom zariadení
Základnej umeleckej školy - žiak v
individuálnej forme vyučovania do
15 rokov veku
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Počet deti/žiakov
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Základnej umeleckej školy - žiak v
skupinovej forme vyučovania do 15
rokov veku
Žiak centra voľného časudo 15 rokov veku s trvalým pobytom
v meste Prešov
Na činnosť školského klubu detí
podľa počtu prijatých detí do
školského klubu detí
Dieťa v školskom klube detí pri
základnej škole pre žiakov so
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími
potrebami
Dieťa v školskom klube detí pri
zdravotníckom zariadení
Potenciálny stravník do 15 rokov
veku
Dieťa v centre špeciálneho
poradenstva do 15 rokov veku
Dieťa zo školského internátu
základnej školy, strednej školy,
gymnázia do 15 rokov veku
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

V Prešove, dňa

Vypracoval:
Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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