Obec Slatina nad Bebravou

Návrh
VZN č. 1/2022
- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Slatina nad Bebravou dňa : 06.09.2022
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a webového sídla Obce Slatina nad Bebravou dňa: .........................
VZN schválené na zasadnutí OZ v Slatine nad Bebravou dňa: ....................... uznesením č..................
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Slatina nad Bebravou dňa: ...........................................
VZN zvesené z úradnej tabule Obce Slatina nad Bebravou dňa: .............................................

Obecné zastupiteľstvo obce Slatina nad Bebravou vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2022





mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Článok 1
Účel
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s platnou právnou úpravou
práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný
zástupca) navštevujúce školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slatina nad
Bebravou v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Slatina nad Bebravou je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Slatina nad
Bebravou . Súčasťou školy je i školský klub detí a školská jedáleň.
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou Slatina nad Bebravou.
2. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
3. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu.
4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len zápis). 1)

2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa
dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 2)
3) Zápis detí pre školský rok sa koná takto:
a) miesto zápisu :
Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou
b) termín a čas zápisu : 1. apríl – 30. apríl o 08.30 h v pracovných dňoch , presný dátum zápisu
oznámi riaditeľ školy zriaďovateľovi písomne minimálne týždeň vopred
4) Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, telefonický
a e-mailový kontakt.
5) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu
do 331,50 €. 3)
Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,- €.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží zástupcovi riaditeľa pre materské školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
V prípadoch podľa bodu 3 písm. a/ až c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak
jeho neúčasť bola vopred ospravedlnená.
4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti
do pokladne Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou

Článok 5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne zákonný
zástupca dieťaťa vo výške 5,- €.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do
pokladne Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou
Článok 6
Zníženie alebo odpustenie príspevku
1) Príspevok určený v článku 5 bod 1 tohto VZN je možné znížiť alebo odpustiť na základe
rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení
dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu.
2) Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľke školy.
3) Riaditeľka školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia
zriaďovateľovi spolu so svojím vyjadrením.
4) O znížení alebo odpustení príspevku podľa článku 5 bod 1) rozhoduje zriaďovateľ.
Článok 7
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských
zariadení.
2) Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2 tohto
článku, a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
nasledovne:
a) Stravníci od 2 – 6 rokov - dieťa v materskej škole:
(desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €)
1,54 €
(desiata 0,38 €, obed 0,90 €)
1,28 €
(desiata 0,38 €)
0,38 €
b) Stravníci – žiaci základnej školy:
- žiaci I. – IV. ročník
(obed 1,21€)
1,21€
(desiata 0,56 €, obed 1,21 €)
1,77€
- žiaci V. – IX. ročník
(obed)
1,30 €
(desiata 0,56 €, obed 1,30 €)
1,86 €
5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie (obed) za čiastočnú úhradu nákladov :
a) zamestnancom školy a školských zariadení
b) ostatní stravníci (cudzí) vo výške
c) dôchodcovia (starobní) vo výške

1,41 €
2,58 € (réžia 1,17 + finančné pásmo pre dospelých 1,41)
2,58 € (réžia 1,17 + finančné pásmo pre dospelých 1,41)

6) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Slatina nad Bebravou paušálne finančnou čiastkou 2,00 € na jedného stravníka mesačne.

7) Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému
v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.
8) Príspevok na stravu a na úhradu režijných nákladov sa platí mesačne do 20. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne školskej jedálne ,
bezhotovostne na účet číslo : IBAN SK14 0900 0000 0002 6067 8715
Článok 8
Záverečné ustanovenia

1) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 2/2019
- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
2) Toto VZN je záväzné pre zákonných zástupcov detí, zamestnancov školy a školských zariadení
a iné fyzické osoby.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Slatina nad
Bebravou na svojom zasadnutí dňa .......................... uznesením č. ............../2022.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce.

V Slatine nad Bebravou dňa 06.09.2019
Bc. Alena Vranková
starostka obce

1) 20 ods. 2 prvá veta zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
2) § 19 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3) § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
4) § 28 ods. 7 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

