Príloha A k VZN ŽSK č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Hlásenie o počte žiakov/poslucháčov/detí/osôb, ktorí
navštevujú ZUŠ, JŠ alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
podľa stavu k 15.09.20..
Názov zriaďovateľa
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení
Názov školy/školského zariadenia:
Adresa/sídlo:
Meno a priezvisko zodpovedného vedúceho
zamestnanca:
Číslo telefónu:

Údaje o počte žiakov/poslucháčov/detí/osôb k 15.09.20..
počet žiakov/poslucháčov/detí/osôb k 15.09.20..
z toho*

Druh školy/školského zariadenia
spolu

do 25 rokov nad 25 rokov
veku
veku

Jazyková škola
Základná umelecká škola
Centrum voľného času**
Školský internát
Stredisko odbornej praxe
Centrum ŠPP
Centrum PPPaP

Údaje o počte vydaných jedál za predchádzajúci školský rok 20../20..***
Zariadenie školského stravovania

počet hlavných jedál
(žiaci strednej školy)

počet doplnkových jedál
(žiaci strednej školy)

* vek žiaka/poslucháča/dieťaťa/inej osoby sa posudzuje podľa čl. II odsek (12) a (13) VZN
** uvedú sa žiaci/deti/osoby, ktorí navštevujú záujmové útvary len s pravidelnou záujmovou činnosťou
***uvádza sa počet jedál, ktoré boli vydané žiakom/stravníkov stredných škôl, ktorí boli prijatí do školskej jedálne/výdajnej školskej
jedálne a počet jedál, ktoré boli vydané žiakom/stravníkom stredných škôl do 15 rokov veku, ktorí sa stravujú v školskej jedálni/výdajnej
školskej jedálni, ak zriaďovateľovi na takéhoto žiaka nevznikol nárok na poskytnutie finančných prostriedkov z mesta/obce
Hlásenie sa zasiela do 30.septembra príslušného kalendárneho roka.

V .............................. dňa ................................
Vypracoval/a: ...................................................
Číslo telefónu: .................................................
e-mail: ............................................................

Čestne prehlasujem, že uvedené údaje sú úplne, pravdivé a správne.
Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za porušenie
pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

..............................................................
pečiatka a podpis riaditeľa šloly
alebo školského zariadenia

Príloha B k VZN ŽSK č. 69/2019
platnosť od 01.01.2020

Menný zoznam žiakov/poslucháčov/detí/osôb v ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach k 15.09.20..

Názov zriaďovateľa:
Názov školy/školského zariadenia:
(za každú školu/školské zariadenie samostatne)
P. č.

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia
(DD.MM.RRRR)

Trvalé bydlisko
Ulica

Číslo

Obec/
mesto

PSČ

Elokované
pracovisko
(adresa)*

Záujmový útvar
Miesto realizácie
(záujmový útvar,
kurz, odbor-forma záujmového útvaru***
vyučovania)**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* vyplní len ZUŠ, JŠ a CVČ, ktorá má zriadené elekované pracovisko a navštevuje ho uvedený žiak/polucháč/dieťa/osoba
** vyplní len ZUŠ, JŠ a CVČ. ZUŠ uvedie aj formu vyučovania, a to individuálnu alebo skupinovú.
*** uvedie sa adresa (ulica, orientačné číslo, súpisné číslo ak je), kde sa záujmový útvar/kurz/odbor ZUŠ, JŠ a CVČ realizuje

Hlásenie sa zasiela do 30.septembra príslušného kalendárneho roka.
V ....................................... dňa .................................
............................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu, pečiatka

Príloha C k VZN č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Rozvrh hodín pre žiakov/poslucháčov/deti/osoby financovaných zo zdrojov ŽSK
Názov
záujmového
útvaru/kurzu/
odboru

Čas
Deň
(pondelok,
utorok,...)

od

do

Adresa realizácie Počet členov
záujmového
záujmového
útvaru/kurzu/
útvaru/kurzu/
odboru
odboru

Menný zoznam
žiakov/
poslucháčov/
deti/osôb

Meno
vyučujúceho

Poznámka: uvedú sa iba žiaci/poslucháči/deti/osoby, ktorí sú financovaní zo zdrojov ŽSK

..............................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu,
pečiatka

Príloha D k VZN č. 62/2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie
na rok .....................

platnosť od 01.01.2020

v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu
Názov zriaďovateľa:
Adresa/sídlo:
IČO zriaďovateľa:
DIČ zriaďovateľa:
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu, na ktoré sa dotácia poskytne:
Číslo telefónu:
e-mail:
som - nie som platiteľom DPH:

Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení
Názov školy/školského zariadenia:
Adresa/sídlo:

Údaje o počte žiakov/poslucháčov/detí/osôb nad 15 rokov veku* k 15.09.20..
Druh školy/školského zariadenia

počet žiakov/poslucháčov/detí/osôb k 15.09.20..
z toho**
spolu
nad 15 rokov nad 25 rokov
veku
veku

Jazyková škola
individuálna forma vyučovania
Základná
umelecká škola skupinová forma vyučovania

Centrum voľného času***
Školský internát (žiaci strednej školy)
Stredisko odbornej praxe
Škola v prírode (počet ubytovaných detí za predchádzajúci
kalendárny rok)

Centrum ŠPP (počet evidovaných detí za predchádzajúci
školský rok)

Údaje o počte vydaných jedál za predchádzajúci školský rok 20../20..****
Zariadenie školského stravovania

počet hlavných jedál
(žiaci strednej školy)

počet doplnkových jedál
(žiaci strednej školy)

* s výnimkou školských internátov a zariadení školského stravovania, kde sa uvedú aj žiaci do 15 rokov veku ak sú žiakmi SŠ a s
výnimkou školy v prírode
** vek žiaka/poslucháča/dieťaťa/inej osoby sa posudzuje podľa čl. II odsek (12) a (13) VZN
*** uvedú sa žiaci/deti/osoby, ktorí navštevujú záujmové útvary len s pravidelnou činnosťou
****uvádza sa počet jedál, ktoré boli vydané žiakom/stravníkov stredných škôl, ktorí boli prijatí do školskej jedálne/výdajnej školskej
jedálne a počet jedál, ktoré boli vydané žiakom/stravníkom stredných škôl do 15 rokov veku, ktorí sa stravujú v školskej jedálni/výdajnej
školskej jedálni, ak zriaďovateľovi na takéhoto žiaka nevznikol nárok na poskytnutie finančných prostriedkov z mesta/obce

V ........................... dňa ..........................
Vypracoval/a:........................................
Číslo telefónu: ......................................
e-mail:....................................................

Čestne prehlasujem, že: údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplne,
pravdivé a správne. Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

........................................................
pečiatka a podpis riaditeľa ZUŠ, JŠ,
školského zariadenia

........................................................
pečiatka a podpis zriaďovateľa

Príloha E k VZN č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Zoznam štatistických výkazov typu Škol (MŠVVŠ SR), ktoré je zriaďovateľ povinný
doložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 20..

Druh školy/školského zariadenia

Názov štatistického výkazu
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01* Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských

Jazyková škola

zariadení v územnej pôsobnosti obce

Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01* Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských

Základná umelecká škola

zariadení v územnej pôsobnosti obce

Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole

Centrum voľného času

Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú
činnosť detí a mládeže

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01* Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských

Školský internát

zariadení v územnej pôsobnosti obce

Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 Výkaz o školskom internáte

Škola v prírode

Škol (MŠVVŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01* Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských

Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva

zariadení v územnej pôsobnosti obce

Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 Výkaz o školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01* Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských
zariadení v územnej pôsobnosti obce

Zariadenie školského stravovania

Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania

*zašlú školy alebo školské zariadenia, ktoré majú povinnosť štatisticky výkaz vypĺňať

Príloha F k VZN č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Súhrnný prehľad o čerpaní a účele použitia poskytnutej dotácie z rozpočtu ŽSK
zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia
za .. polrok 20...
Zriaďovateľ:
Názov cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenia:
(za každú školu, školské zariadenie zriaďovateľa predkladať osobitne)

1.

Suma hradená z
dotácie ŽSK v €

Názov položky

Položka

Mzdy celkom

z toho: mzdové náklady (účet 521)
odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (účet 524)

2.

Prevádzka celkom

z toho: energie (el.energia, para, plyn, tepelná energia, palivá, vodné a stočné)
poštové služby
telekomunikačné služby (telefón, internet)
nájomné
materiál použitý pri výchovne a vzdelávaní žiakov/poslucháčov/detí/osôb,
kancelárske potreby, štartovné do výšky 30% zo zaplatenej sumy za štartovné
bankové poplatky
dopravné pre žiakov, vstupy do kultúrnych zariadení
opravy, rutinná a štandardná údržba
iné služby (upratovanie, odvoz odpadov, spracovanie účtovníctva a miezd,
školenia zamestnancov vykonávané subjektmi, ktoré majú v predmete
podnikania oprávnenie poskytovať tieto služby, publikácie, aktualizácie softvéru,
upgrade)
úhrada nákladov spojených so zabezpečením stravovania žiakov školy, ktorí sa
stravujú v ŠJ alebo VŠJ pri inej škole, prípadne v inom stravovacom zariadení dotácia na stravovanie

3.

Celková dotácia na mzdy a prevádzku

4.

Nevyčerpaná dotácia

Výška čerpanej dotácie hradenej v hotovosti (mimo miezd)
Výška čerpanej dotácie hradenej z účtu (mimo miezd)
Výška čerpanej dotácie spolu
V ........................... dňa ..........................
Vypracoval/a:..........................................
Číslo telefónu: ........................................
e-mail:....................................................

Čestne prehlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu ŽSK za ....
polrok 20.. sú úplne, pravdivé a správne.
Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

....................................................
pečiatka a podpis riaditeľa ZUŠ,JŠ
školského zariadenia

....................................................
pečiatka a podpis zriaďovateľa

Príloha G k VZN č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu ŽSK za .. polrok 20..
Zriaďovateľ:
Názov cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ, školského zariadenia: (za
každú školu, školské zariadenie zriaďovateľa predkladať osobitne)

IČO cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ, školského zariadenia:
DIČ cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ, školského zariadenia:
IČ DPH cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ, školského zariadenia:

Výška poskytnutej dotácie zriaďovateľom ZUŠ, JŠ a školským zariadenia za .. polrok 20..
položka

dátum

názov príjmu

doklad*

príloha číslo

doklad

príloha číslo **

suma (v €)

dotácia ŽSK na ../20..
dotácia ŽSK na ../20..
dotácia ŽSK na ../20..
dotácia ŽSK na ../20..
dotácia ŽSK na ../20..
dotácia ŽSK na ../20..

1.
2.
3.
4.
5.
6.

výška poskytnutej dotácie za polrok:
výška schválenej dotácie ŽSK na rok:
výška nevyčerpanej dotácie za polrok:
* doklad - napr. kópie bankových výpisov (VBÚ)

Podrobné čerpanie dotácie za .. polrok 20..
položka

dátum úhrady

druh výdavkov

úhrada
celkom
(v €)

z toho hradené
z dotácie ŽSK
(v €)

Mzdové náklady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
mzdové náklady spolu:
Prevádzkové náklady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
prevádzkové náklady spolu:
mzdové a prevádzkové náklady celkom:
** poradové číslo prílohy označiť na doklade

Doklad (prílohy):
mzdové náklady: napr. výplatná listina, mesačný výkaz do poisťovne alebo účtovná zostava, VBÚ, VPD a pod.
prevádzkové náklady: napr. nájomné zmluvy, faktúry, účtovná zostava, VBÚ, VPD a pod.

V ........................... dňa ..........................
Vypracoval/a:..........................................
Číslo telefónu: ........................................
e-mail:....................................................
Čestne prehlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie z rozpočtu ŽSK
za rok 20.. sú úplne, pravdivé a správne.

....................................................
pečiatka a podpis riaditeľa ZUŠ,JŠ
školského zariadenia

....................................................
pečiatka a podpis zriaďovateľa

Príloha H k VZN č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Prehľad o výške výnosov z dotácie poskytnutej z rozpočtu ŽSK
zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ a školského zariadenia za rok 20..
Názov zriaďovateľa:
v€
Stĺp. 1

Stĺp. 2

Stĺp. 3

Stĺp. 4

Stĺp. 5

Pripísané
úroky
bankou
za rok 20..

Poplatky
za vedenie
účtu
za rok 20..

Rozdiel
(stĺp.1 - stĺp.2)
výška výnosov*

Dátum poukázania
výnosov
na príjmový
účet ŽSK

Číslo účtu, na ktorý
boli finančné
prostriedky
vrátené

IBAN: SK 48 8180 0000 0070 0050 3670
* ak je hodnota v stĺp. 3 > 0 priložiť avízo o poukázaní výnosov a kópiu bankového výpisu, preukazujúcu poukázanie výnosov na účet ŽSK

V .............................. dňa ................................
Vypracoval/a: ...................................................
Číslo telefónu: .................................................
e-mail: ............................................................

....................................................
pečiatka a podpis riaditeľa ZUŠ, JŠ,
školského zariadenia

....................................................
pečiatka a podpis zriaďovateľa

Príloha I k VZN č. 62/2019
platnosť od 01.01.2020

Hlásenie o počte vydaných jedál za rok 20..
Školská jedáleň/ Výdajná školská jedáleň pri:

Mesiac/rok

počet vydaných hlavných jedál
( žiaci stredných škôl)

počet vydaných doplnkových jedál
( žiaci stredných škôl)

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Spolu
Poznámka: uvádza sa počet jedál, ktoré boli vydané žiakom/stravníkov stredných škôl, ktorí boli prijatí do školskej jedálne/výdajnej školskej
jedálne a počet jedál, ktoré boli vydané žiakom/stravníkom stredných škôl do 15 rokov veku, ktorí sa stravujú v školskej jedálni/výdajnej
školskej jedálni, ak zriaďovateľovi na takéhoto žiaka nevznikol nárok na poskytnutie finančných prostriedkov z mesta/obce

Hlásenie sa zasiela do 25. januára nasledujúceho kalendáreneho roka.
V .............................. dňa ................................
Vypracoval/a: ...................................................
Číslo telefónu: .................................................
e-mail: .............................................................

Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v hlásení o počte vydaných jedál sú úplne, pravdivé a
správne.
Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za
ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

..................................................
pečiatka a podpis riaditeľa
školy/školského zariadenia

..............................................
pečiatka a podpis zriaďovateľa

