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Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 19. septembra 2018, 

schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2018/2019 
 

A) POVINNÝ členský príspevok 40 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok 

uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).  

Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 20 € za každý polrok. 

Termín úhrady:  I. do 31. 1. 2019 - za I. polrok (20 EUR) 

 II. do 30. 4. 2019 - za II. polrok (20 EUR) 

Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 40 EUR, a to v termíne do 31.1.2019. 

B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Rodičovská 

rada prosí rodičov o podporu. Výška jednorazového príspevku je 40 Eur alebo dobrovoľná. 

(prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 30. 1. 2019). 

 

 Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku: 

Číslo účtu IBAN:  SK93 1100 0000 0029 4946 0176  

Variabilný symbol:  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky  
platby, ktoré  uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web  
stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky  
csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby. 
 

Konštantný symbol:  558 

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka – RZ 

   Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby! 
  

 Spôsob úhrady:     bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet 

  

Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia 

- Platby).   
 

Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie 

výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 30.10.2018 a následne bude 

posúdená výborom RZ).     
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Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu 

výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, 

modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac 

o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ). 

Dobrovoľný príspevok bude tvoriť základ pre ďalší rozvoj a podporu vzdelávania, pre 

podporu strategických cieľov výchovno-vzdelávacieho plánu školy, o ktorých Vás budeme 

pravidelne informovať. 

 

Za vaše príspevky srdečne ďakujeme! 

 

Rodičovská rada RZ ProSchola  

 
 

 

http://www.csmalacky.sk/

