Obec

Nižné

Ružbachy

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach,
ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Nižné Ružbachy.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Nižných Ružbachoch
dňa 27.06.2019 uznesením č. 61.

Obecné zastupiteľstvo v Nižných Ružbachoch na základe ustanovenia § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej
škole s materskou školou Nižné Ružbachy (ďalej len „škola“):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Cieľom tohoto všeobecne záväzného nariadenia je určiť:
▪ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí
a školskej jedálni, ktoré sú súčasťou školy, podmienky jeho úhrady, práva
a povinnosti rodičov resp. zákonných zástupcov (ďalej len „rodič“) detí a žiakov, so
zohľadnením miestnych sociálnych a ekonomických podmienok,
▪ cenu stravného pre dospelých stravníkov v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy.
Článok 2
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ) prispieva rodič na čiastočnú úhradu
výdavkov v MŠ mesačne na jedno dieťa sumou:
a) do dovŕšenia 3 rokov veku
10,00 EUR
b) od 3 rokov veku
7,00 EUR
2. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
▪ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
▪ ktorého rodič predloží zástupkyni riaditeľa školy pre MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
▪ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
▪ ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
▪ ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ počas vianočných, jarných a hlavných prázdnin je 1,00
EUR za jeden deň.
5. Rodič uhrádza príspevok v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet
školy
▪ vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci príspevok podľa ods. 1,
▪ najneskôr v posledný pracovný deň pred začiatkom prázdnin príspevok podľa ods. 2.
6. Finančné prostriedky získané z príspevkov podľa ods. 1 a 4 sú príjmom rozpočtu MŠ.
Článok 3
Školský klub detí
1. Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) prispieva rodič na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (ďalej len „školné ŠKD“) mesačne na jedno
dieťa sumou 7,00 €.

2. Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3. Príspevok podľa ods. 1 sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na
viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom, alebo ak bolo prerušenie prevádzky ŠKD
zapríčinené zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
4. Príspevok podľa ods. 1 uhrádza rodič v hotovosti, poštovou poukážkou alebo
bezhotovostne na účet školy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
5. Finančné prostriedky získané z príspevku podľa ods. 1 sú príjmom rozpočtu školského
klubu detí.
Článok 4
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“) poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca na jedno jedlo vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a režijných nákladov:
Zariadenie

Desiata

Materská škola
(Detí 2 – 5 rokov)
Materská škola
(deti rok pred plnením
školskej dochádzky)
Základná škola
1. stupeň

Obed

Olovrant

Spolu

Príspevok
na réžiu

Dotácia

Doplatok
rodičia

0,36

0,85

0,24

1,45 €

0,20

0,00

1,65 €

0,36

0,85

0,24

1,45 €

0,20

1,20

0,45 €

-

1,15

-

1,15 €

0,20

1,20

0,15 €

2. ŠJ poskytuje stravovanie dospelým stravníkom a to: zamestnancom školy, dôchodcom –
bývalým zamestnancom školy a iným fyzickým osobám. Výroba jedál a nápojov pre
dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 15 - 19 ročných
stravníkov.
Veková kategória

zamestnanci školy
dôchodcovia - bývalí zamestnanci školy
iné fyzické osoby

Obed
režijné
potraviny
náklady

1,33
1,33
1,33

2,54
2,54
2,54

Úhrada
EUR

1,33 €
1,33 €
3,87 €

3. Výška mesačného príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v ŠJ, ktorým
prispeje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou:
a) v materskej škole - 0,14 € na jedno hlavné jedlo (obed), 0,03 € na jedno doplnkové
jedlo (desiata) a 0,03 € na jedno doplnkové jedlo (olovrant)
b) žiaci 1. stupňa základnej školy a dospelí stravníci – 0,20 € na jedno hlavné jedlo
(obed).
4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
5. Plne stanovenú cenu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka ak:

-neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno
– vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 8.00 hod. z poskytovania stravy
v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
6. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný
zástupca dieťaťa predloží doklad od lekára – špecialistu, že zdravotný stav dieťaťa
vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému
zástupcovi dieťaťa.
7. Príspevok podľa odseku 1 uhrádza rodič a príspevok podľa odseku 2 dospelý stravník
poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet ŠJ vopred do 15. dňa v kalendárnom
mesiaci.
8. Finančné prostriedky získané z réžie sú príjmom rozpočtu školskej jedálne.
Článok 5
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Miesto zápisu:
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v Základnej škole
s materskou školou Nižné Ružbachy.
2. Obdobie zápisu:
Obdobie zápisu sa určuje od 01. apríla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka
v čase od 13,00 hod. do 16,00 hod..
3. Termín a podmienky zápisu škola zverejní oznamom na úradnej tabuli obce, resp. inom
verejnom mieste.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom uznesením č.
61 zo dňa 27.06.2019.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nižné Ružbachy č. 1/2017 zo dňa 14.12.2017 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou Základnej školy
s materskou školou Nižné Ružbachy.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

podpísané
Mgr. Jozef Abrahamovský
starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10. júna 2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa : 02. júla 2019
VZN bude zvesené dňa : 18. júla 2019

