NÁVRH

Obec Tešedíkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Tešedíkovo
č.: 1 / 2016
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tešedíkovo
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok l
Účel
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje 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 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tešedíkovo v súlade
so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe finančného
pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo.
2) Obec Tešedíkovo je zriaďovateľkou škôl:
a) Materská škola, Tešedíkovo, Sídlisko Budúcnosť č. 325
b) Materská škola – Óvoda Tešedíkovo, Sídlisko Budúcnosť č. 325
c) Základná škola Tešedíkovo, Školská ulica č. 974
d) Základná škola – Alapiskola Tešedíkovo, Školská ulica č. 974
3) Obec Tešedíkovo je zriaďovateľkou školských zariadení:
a) Školský klub detí pri Základnej škole Tešedíkovo
b) Školský klub detí pri Základnej škole – Alapiskola Tešedíkovo
c) Školská jedáleň pri Základnej škole – Alapiskola Tešedíkovo
d) Školská jedáleň pri materskej škole
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tešedíkovo
2. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
3. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
4. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu
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DRUHÁ ČASŤ
Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a do materskej školy
1) Zákonný zástupca dieťaťa prihlásí dieťa na zápis v materskej škole.
2) Predškolská dochádzka začína začiatkom školského roka, který nasleduje po dni, keď dieťa
dovŕši piaty rok veku a dosiahne predškolskú spôsobilosť
3) Zápis detí pre školský rok sa koná:
a/ miesto zápisu: Materská škola v Tešedíkove, Materská škola – Óvoda v Tešedíkove
b/ termín zápisu: 3. aprílový týždeň
c/ čas zápisu: pracovný čas školy
4) Materská 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,
5) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole. 1)
6) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 2)
7) Zápis detí sa koná v jednotlivých tešedíkovských základných školách takto:
a/ miesto zápisu :
Základná škola Tešedíkovo
Základná škola - Alapiskola Tešedíkovo
b/ termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ :
,
c/ čas zápisu :

3 dni v 3. aprílovom týždni
od 8.00 do 17.00 hod

8) 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,
9) 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 331,94 €. 3)

TRETIA ČASŤ
Školy
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: 7,- €.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa, 4)
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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b/ ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej 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 diéťa:
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/ počas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorá bola zapríčinená zriaďovateľom,
d/ z iných závažných dôvodov, ktoré môže zohľadniť a uznať riaditeľ MŠ.
4) V prípadoch podľa bodu 3 písm. a/ až d/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia riaditeľa MŠ. Žiadosť na úhradu pomernej časti sa podáva
priamo v materskej škole. K žiadosti je nutné doložiť preukázateľné doklady (napríklad
potvrdenie lekára . . .). Výšku pomernej časti príspevku určí riaditeľ MŠ.
5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, a to
v hotovosti v pokladni OcÚ prostredníctvom riaditeľky.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Školské zariadenia
a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov
Článok 5
Čiastočná úhrada nákladov v školskej jedálni
1) Školské jedálne poskytujú svoje služby pre deti žiakov a zamestnancov školy a školských
zariadení.
2) Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, a to nasledovne:
a) Stravníci od 2 - 6 rokov /dieťa v MŠ denné/:
1,12 € (0,26+0,64+0,22)
b) Stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ obed/
0,95 €
c) Stravníci od 11-15 rokov /žiaci ZŠ obed/
1,01 €
d) Zamestnanci škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôs. Obce
1,12 €
4) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží
zriaďovateľovi školy príslušné doklady, je výška príspevku
ZŠ obed
0,00 € (1-4 ročník)
0,01 € (5-9 ročník)
MŠ denné
0,13 €
5) Príspevok sa uhrádza mesačne do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca, a to bezhotovostne, na účet školskej jedálne.
Článok 6
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa vo výške
2,33 €.
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Zľava môže byť poskytnutá pre sociálne znevýhodněných detí na základe žiadosti.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, a to
v hotovosti triednemu učiteľovi.
Článok 7
Zníženie alebo odpustenie príspevku
1) Príspevky určené v článku 4 tohto VZN je možné znížiť na základe rozhodnutia
zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (ďalej len povinná
osoba) 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 l tohto článku predkladá povinná osoba zriaďovateľovi školského
zariadenia.
3) O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ, a to do 15 dní od doručenia
žiadosti.
PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 8
1) Ruší sa
a) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tešedíkovo č. 2/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, o výške příspěvku za pobyt dieťaťa
v materských školách, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí schválené uznesením č.65/OZ/2014 dňa 9.9.2014
2)Na návrhu VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove dňa 9.2.2016
uznesením číslo 7/OZ/2016. VZN bolo schválené na zasadnutí OZ dňa …………..2016
uznesením č. ……./OZ/2016.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce.
4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove.

V Tešedíkove, dňa 9.2.2014
Gyula Borsányi
starosta obce

Návrh bol vyvesený dňa 11.2.2016 a zvesený dňa 26.2.2016
Návrh bol prejednaný na zasadnutí OZ dňa 9. 2. 2016.
VZN bol prejednaný na zasadnutí OZ dňa …………..2016
VZN nadobudne právoplatnosť dňa …………..2016.
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
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