OBEC KĽAČANY

_____________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

číslo: 1/2017

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kľačany a o určení termínov
zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany

Obecné zastupiteľstvo Obce Kľačany (ďalej len „OZ“) v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. h/ a písm. n/, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3, zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov 1
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Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kľačany dňa: 03.03.2017 prijatím uznesenia č. 03/2017
Nadobúda účinnosť dňa: 20.03.2017

§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto VZN je upraviť bližšie práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej
osoby než rodiča, ktorá 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 Kľačany v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon).
2. Obec Kľačany je zriaďovateľom škôl:
Základná škola s materskou školou Kľačany..
3. Obec Kľačany je zriaďovateľom školských zariadení:
a) Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Kľačany,
b) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Kľačany.
§2
Predmet

1.

2.
3.
4.

Predmetom tohto VZN je:
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s materskou školou Kľačany a určenie termínu na podávanie
žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.
Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, termínu
a spôsob úhrady.
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí, termínu a spôsob úhrady.
Určenie výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni, termínu a spôsob úhrady.
§3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt (ďalej len spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa
nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
2. Obec Kľačany v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá
riaditeľovi Základnej školy s materskou školou v Kľačanoch vykonať zápis detí,
v termíne od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť školskú dochádzku. 2 Organizáciu a priebeh zápisu
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zabezpečuje riaditeľ školy.
3. Presný termín zápisu určí riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kľačanoch
(ďalej len riaditeľ školy).
2 § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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4. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom školy
a zákonným zástupcom dieťaťa uskutočniť zápis aj mimo oficiálne stanoveného času
zápisu, musí však byť dodržané, aby sa zápis uskutočnil v termíne od 1. apríla do 30.
apríla, ktorý predchádza začiatku školského roku, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku,
5. Miestom zápisu je Základná škola s materskou školou Kľačany 263.
6. Oznámenie o mieste a čase zápisu a jeho zverejnenie zabezpečí riaditeľ školy
v dostatočnom časovom predstihu a to spôsobom v mieste obvyklým:
- v úradnej tabuli zriaďovateľa,
- na budove základnej školy a budove materskej školy v Kľačanoch,
- na webe zriaďovateľa a webe Základnej školy s materskou školou Kľačany.
Oznámenie o zápise môže obsahovať aj ďalšie podrobnosti (napr. bližšiu špecifikáciu
priestorov, v ktorých sa zápis uskutoční, požadované doklady a pod.).
7. V súlade s § 20 ods. 4 školského zákona pri zápise žiaka Základná škola s materskou
školou Kľačany vyžaduje nasledovné 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.
8. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,50 EUR3.
§4
Určenie miesta a času zápisu detí do materskej školy
1. V obci Kľačany v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o
materskej škole v znení neskorších predpisov po dohode s riaditeľom Základnej školy
s materskou školou Kľačany sa deti do materskej školy prijímajú priebežne alebo pre
nasledujúci školský rok.
2. Termín podávania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci
školský rok určí riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kľačanoch po dohode
so zriaďovateľom a vyberie ho z termínu od 30. apríla do 31.mája. Určený termín
uvedie do oznámenia o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej
len oznámenie o podávaní žiadostí).
3. Oznámenie o podávaní žiadostí bude obsahovať deň, hodinu a miesto pre podanie, ako
aj podmienky na prijatie. Zverejnenie oznámenia zabezpečí riaditeľ školy spôsobom
obvyklým v termíne od 15. februára do 15. marca a to:
- v úradnej tabuli obce Kľačany,
- na webe zriaďovateľa a webe Základnej školy s materskou školou Kľačany,
- na budove materskej školy a základnej školy Kľačany.

3 §37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3

§5
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumu 10 EUR mesačne.
2. Príspevok sa podľa § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou
školou Kľačany doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok sa podľa § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z (školský zákon) neuhrádza za
dieťa, ktoré má:
a) 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) ak prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa,
d) z iných závažných dôvodov a nepredvídateľných okolností.
4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 16-teho dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci v hotovosti prostredníctvom zástupcu riaditeľa pre materskú
školu do pokladne Základnej školy s materskou školou Kľačany.
§6
Školský klub detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 5 EUR.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 16-teho dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci v hotovosti prostredníctvom vychovávateľa školského klubu detí
do pokladne Základnej školy s materskou školou Kľačany.
3. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ Základnej školy
s materskou školou Kľačany v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 písm. c) 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.
§7
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Príspevky určené v § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 tohto VZN môže zriaďovateľ znížiť alebo
odpustiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení
dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
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2. Žiadosť podľa bodu 1 tohto paragrafu predkladá povinná osoba riaditeľovi Základnej
školy s materskou školou Kľačany.
3. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany predkladá žiadosti bezodkladne,
najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia, zriaďovateľovi spolu s jeho vyjadrením.
4. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ.
§8
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy
a školských zariadení.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené
v bode 1 tohto paragrafu a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej
kategórie stravníkov a za čiastočnú úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj
jedál, ktorú zriaďovateľ určil v sume 0,10 € na jedno jedlo/deň.
4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie dospelým stravníkom za čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkom v 3. finančnom
pásme a za režijné náklady na výrobu a výdaj jedál. Zamestnancom školy a školského
zariadenia prispieva na úhradu stravy zamestnávateľ podľa § 152 zákona NR SR č.
341/2011 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a podľa osobitného
predpisu (Kolektívna zmluva, príspevok zo sociálneho fondu). Dôchodcom prispieva
na stravovanie obec v zmysle § 58 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov podľa podmienok poskytovania príspevku na
stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce na území obce Kľačany, upravených vo
všeobecne záväznom nariadení. Iná dospelá fyzická osoba hradí plnú výšku hodnoty
jedla (hodnota potravín + režijné náklady).
5. Výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka a výška príspevku
dospelého stravníka boli stanovené nasledovne:
Príspevok
Kategória stravníkov

Jedlo

nákup
potravín
0,28

režijné náklady
0,02

Spolu
príspevok
v€
0,30

MŠ (stravníci 2-6 rokov)

desiata

MŠ (stravníci 2-6 rokov)

obed

0,68

0,06

0,74

MŠ (stravníci 2-6 rokov)

olovrant

0,23

0,02

0,25

MŠ (stravníci 2-6 rokov)
ZŠ (stravníci 6-11 rokov)

celodenná strava
obed

1,19
1,01

0,10
0,10

1,29
1,11

ZŠ (stravníci 11-15 rokov)

obed

1,09

0,10

1,19

obed

1,19

obed

1,19

obed

1,19

zamestnanec školy
a školského zariadenia
Dôchodca
iná fyzická osoba
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reálna výška
podľa aktuálnej
kalkulácie

1,19+réžia
1,19+réžia
1,19+réžia

6. Finančný príspevok podľa bodu 5 tohto paragrafu je zákonný zástupca dieťaťa a žiaka
a dospelý stravník povinný uhradiť mesačne vopred (preddavkom) do 24. dňa
predchádzajúceho mesiaca šekom alebo prevodom na bankový účet
1636485351/0200. V prípade, ak úhrada príspevku podľa bodu 5 tohto paragrafu VZN
nebude vykonaná v prvý deň daného mesiaca, školská jedáleň nie je povinná
poskytnúť stravníkom stravovanie.
7. Obec Kľačany ako zriaďovateľ školskej jedálne môže v zmysle § 140 ods. 12 a § 141
ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku uvedeného
v bode 5 tohto paragrafu VZN, ak zákonný zástupca neplnoletého stravníka alebo
plnoletý stravník predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej dávky
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktorých sa poskytuje
dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
8. Obec Kľačany po preverení dokladov predložených podľa bodu 7 tohto paragrafu
VZN rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 5 tohto paragrafu
VZN a písomné vyhotovenie rozhodnutia oznámi zákonnému zástupcovi neplnoletého
stravníka alebo plnoletému stravníkovi.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kľačany
03/2017 zo dňa 03.03.2017
2. VZN číslo 1/2017 nadobúda účinnosť 20.03.2017 po zákonom stanovenej lehote
zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 zo dňa 1.9.2012.
Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce

Podmienky platnosti VZN

Vyvesené na
úradnej tabuli

Zverejnenie návrhu na
úradnej tabuli

13.02.2017

Vyhlásenie na úradnej tabuli

06.03.2017

Nadobúda právoplatnosť

20.03.2017
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Zvesené z
úradnej tabuli

Potvrdenie
údajov

