Príloha D k VZN č. 39/2015

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

platnosť od 01.08.2017

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 počtoch 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
Základná
umelecká škola

individuálna forma vyučovania
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)

Zariadenie školského stravovania (počet všetkých
žiakov strednej školy - potenciálnych stravníkov)

Údaje o počtoch vydaných jedál za predchádzajúci kalendárny rok 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 (9) a (10) VZN
*** uvedú sa žiaci/deti/osoby, ktorí navštevujú záujmové útvary len s pravidelnou záujmovou činnosťou

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

