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VEC: Usmernenie č. 1/2017
Príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2017
Obdobie chrípkovej sezóny
Školský úrad v Stropkove v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné

usmernenie
1. Spôsob pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v
prírode v roku 2017
V súlade s § 7 ods. 19 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejnilo MŠVVaŠ SR
informáciu o spôsobe pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode (lyžiarske
kurzy a výcviky, snowboardové výcviky a kurzy a kombinované lyžiarske alebo
snowboardové výcviky a kurzy) a na školy v prírode na rok 2017 a výšku príspevku.
Príspevok na lyžiarsky kurz ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok
2017 príspevok 150 € na žiaka podľa nahláseného počtu žiakov v Eduzbere. Finančné
prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy na financovanie
lyžiarskych kurzov a výcvikov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných
lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Každý zriaďovateľ je povinný
príspevok na lyžiarsky kurz poskytnúť príslušnej škole v plnej výške. V súlade so zákonom
môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac
jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok nie je možné deliť
medzi viacerých žiakov. Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2017 menší počet žiakov ako bolo
nahlásené v Eduzbere, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu
žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky
z dôvodu, že náklady na LK neumožnili použiť celý príspevok 150 € na žiaka. Vrátenie
finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po
skončení posledného LK v roku 2017. V prípade, že škola nezrealizuje aktivitu a zúčtovanie
finančných prostriedkov do 30.6. 2017 je povinná oznámiť OÚ odboru školstva v sídle kraja
prostredníctvom zriaďovateľa, že aktivitu zrealizuje do konca kalendárneho roka 2017.
Príspevok na školu v prírode sa poskytuje v súlade s §3 a §7 ods. 19 zákona
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl v znení neskorších predpisov. Ministerstvo
pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 príspevok 100,-€, resp. 150,-€ (najmenej
rozvinuté okresy) na žiaka podľa nahláseného počtu žiakov v Eduzbere a rozpis zverejní na

svojom webovom sídle. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa
základnej školy. Každý zriaďovateľ je povinný poskytnúť príspevok príslušnej základnej
škole v plnej výške. V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov
na ŠvP pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Príspevok
nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Pokiaľ sa ŠvP zúčastní počas roka 2017 menší
počet žiakov ako bolo nahlásené v Eduzbere, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky
zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité
finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na ŠvP neumožnili použiť celý príspevok 100,-€
resp.150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo
najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej ŠvP v roku 2017.
Ministerstvo zverejnilo na svojom webovom sídle Metodiku k prideľovaniu
finančných prostriedkov, odporúčaný postup škôl pri súvisiacom verejnom obstarávaní
a otázky a odpovede k danej problematike. V prípade nejasností je možné adresovať svoje
otázky na e-mailovú adresu viera.nemethova@minedu.sk alebo ovo@minedu.sk.
Rozpis na rok 2017
Obce
Obec Havaj
Obec Kolbovce
Mesto Stropkov

počet účastníkov LV
32
10
168

výpočet príspevku na LV v €:
4800
1500
25200

Obec Breznica
Obec Havaj
Obec Kolbovce
Obec Lomné
Mesto Stropkov
Obec Vyšná Olšava

Počet účastníkov ŠvP
20
9
8
8
144
14

výpočet príspevku na ŠvP v €
2000
900
800
800
14400
1400

Do pozornosti riaditeľom škôl dávame aj Vyhlášku MŠ SR č. 305/2008 o škole v
prírode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(Novela č. 204/2015 Z.z.)
2. Obdobie chrípkovej sezóny
Riaditeľ školy v zmysle Metodického pokynu č. 15-2005-R z 31.10. 2015 vydáva do
15.novembra vnútorný predpis školy – Pokyn na vykonanie opatrení na predchádzanie
epidémie chrípky - vypracovaný na podmienky školy. Pripomíname, že riaditelia musia dbať
na dôsledne dodržiavanie postupov v rámci preventívnych opatrení. Pravidelne monitorujú
výskyt chrípke a jej podobných ochorení, sú povinní rešpektovať pokyny príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Platí povinnosť nahlasovať vždy najneskôr v pondelok stav za predchádzajúci
pracovný týždeň a prerušenie vyučovania z dôvodu chrípkových ochorení. Riaditelia nahlásia
zatvorenie školy najprv na Školský úrad Stropkov po predchádzajúcej konzultácii s RÚVZ vo
Svidníku a svojim zriaďovateľom.
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