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spolu počet žiakov od 15 do 25 rokov veku 

individuálna forma vyučovania

skupinová forma vyučovania

24.

25.

26.

počet potenciálnych stravníkov

 k 15.09.2014

počet skutočných (prihlásených) 

stravníkov 

k 15.09.2014

predpokladaný počet  vydaných 

hlavných jedál na rok 201527.
Školská jedáleň

23. Základná umelecká škola

Centrum voľného času

Centrum špciálno-pedagogického poradenstva
(počet evidovaných detí za predchádzajúci školský rok)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
(počet evidovaných detí za predchádzajúci školský rok)

Údaje o počte stravníkov (žiaci nad 15 rokov veku) a vydaných hlavných jedlách na rok 2015

DIČ:

Priezvisko a meno štatutárneho zástupcu:

Telefón:

e-mail:

C. Údaje o počte žiakov a detí k 15.09.2014

Základná umelecká škola a školské zariadenie

počet žiakov/detí

B. Údaje o základnej umeleckej škole (ZUŠ), školskom zariadení(ŠZ)

Úplný názov ZUŠ, ŠZ: 

Sídlo (adresa), PSČ: 

Okres: 

Kraj: 

IČO:

Telefón:

Fax: 

e-mail: 

Právna forma žiadateľa: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Sídlo (adresa), PSČ: 

Okres: 

Kraj: 

IČO (rodné číslo) žiadateľa: 

DIČ / IČ DPH žiadateľa: 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): 

Žiadosť
o poskytnutie dotácie na rok 2015

podľa § 9 ods. 12 písm. b) 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

v zmysle čl. III. VZN 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o 

financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení  zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení

A.  Údaje žiadateľa (zriaďovateľ) o dotáciu

Úplný názov žiadateľa (zriaďovateľ): 



a) Spoločné prílohy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) Príloha základnej umeleckej školy a školského zariadenia (okrem zariadenia školského stravovania) :

9.

c) Prílohy pre zariadenia školského stravovania:

10.

11.

dňa ................................................

Zmluva o poskytovaní školského stravovania pre žiakov nad 15 rokov veku - v prípade, že zariadenie školského stravovania stravuje žiakov 

Počet skutočných (prihlásených) stravníkov k 15.09.20_ _

V  zmysle  zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním a sprístupnením  uvedených údajov.

V ....................................................

Doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa, ktorý je oprávnený v jeho mene konať, pokiaľ tento údaj nevyplýva z výpisu z obchodného 

Štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 (kópia)

Potvrdenie o pridelení IČO zriaďovateľa (kópia)

Potvrdenie o pridelení IČO neštátnej ZUŠ, ŠZ (kópia)

Čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté žiadateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne

Menný zoznam žiakov a detí - doručiť poštou a na email (jana.svecova@tsk.sk) v softvéri Excel (meno a priezvisko, dátum narodenia a kraj 

Prílohy:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení ZUŠ, ŠZ do siete škôl a školských zariadení SR (kópia)

Zriaďovacia, zakladateľská listina ZUŠ, ŠZ (kópia)

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovateľská listina, živnostenský list, výpis z obchodného registra 


