OBEC DVOREC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2020

 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
 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej
školskej jedálni

Obec DVOREC v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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 DVOREC č. 2/2020
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
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia.
Článok 1
Účel
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bliţšie upravuje práva
a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby neţ 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 DVOREC v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec DVOREC je zriaďovateľom školy:
Základná škola s materskou školou Dvorec
3) Obec DVOREC je zriaďovateľom školských zariadení:
Školský klub detí pri ZŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ
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 Dvorec.
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.
5. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej
jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
Školy.
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 sa koná takto:
Základná škola s materskou školou Dvorec, miesto zápisu ZŠ Dvorec, termín zápisu do 30.4.
kalendárneho roku.
4) Základná škola pri zápise dieťaťa vyţaduje osobné údaje:
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátna
príslušnosť, trvalé bydlisko dieťaťa
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
5) V prípade, ţe si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je moţné uloţiť 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) sumu: - 20 €
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa, 4)
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom, ţe 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 MŠ bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
4) V prípadoch podľa bodu 3 písm. a/ aţ c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa a to:
- v prípade bodu a/ zákonný zástupca predloţí potvrdenie od lekára riaditeľstvu
ZŠ s MŠ Dvorec
5) Riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorec môţe z dôvodu neuhradenia príspevkov uvedených
v bode 1/ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť
o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.
6) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
prevodom na účet školy SK60 0200 0000 0024 1041 7051.
TRETIA ČASŤ
Školské zariadenia
a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov.
Článok 5
Školský klub detí.
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške - 10 €.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom
mesiaci bezhotovostne na príjmový účet ZŠ s MŠ Dvorec: IBAN SK60 0200
0000 0024 1041 7051 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou.
3) Príspevok moţno uhrádzať mesačne vo výške 10 €, polročne vo výške 50 € a
ročne vo výške 100 €.
Článok 6
Zníženie alebo odpustenie príspevku.
1) Príspevky určené v článku 5 bod 1 tohto VZN je moţné zníţiť alebo odpustiť na
základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej ţiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa alebo plnoletého ţiaka (ďalej len povinná osoba) po predloţení
dokladu o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
2) Ţiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi školského
zariadenia.
3) Riaditeľ školského zariadenia predkladá ţiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní
odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi spolu s vyjadrením prostredníctvom napr.
oddelenia školstva, referenta školstva a pod.
4) O zníţení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ.
Článok 7
Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania.
Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň.
1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len školské jedálne) poskytujú
svoje sluţby pre deti, ţiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.

2) Stravníkom v školských jedálňach sú deti, ţiaci, zamestnanci škôl 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 Dvorec 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:
− deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) spolu: 0,34 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) spolu: 0,34 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) spolu: 0,34 €/deň
− ostatné deti materskej školy
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň) spolu: 1,54 €/deň
− žiaci základných škôl, veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(desiata = 0,60 €)
*(dotácia štátu na stravu ţiaka = 0,00 €/deň) celkom - 0,60 €/deň
− žiaci základných škôl, veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(obed = 1,21 €)
*(dotácia štátu na stravu ţiaka = 1,20 €/deň) celkom - 0,01 €/deň
− zamestnanci materskej školy, zamestnanci základnej školy
• zamestnanec - obed 1,21 €/deň
• zamestnávateľ - zo sociálneho fondu 0,20 €/deň
• zamestnávateľ - réţia 2,39 €/deň
Spolu: 3,80 €/deň
− iné fyzické osoby
(obed = 1,41 €/deň + réţia = 2,39€/deň) spolu: 3,80 €/deň
*Dotáciu na stravu dieťaťa, resp. ţiaka školy (t. j. dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa) poskytuje štát - prostredníctvom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Obci Dvorec (ako zriaďovateľovi)
poskytuje príslušnú dotáciu na stravu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bánovciach nad Bebravou, a to na základe ţiadosti; škole poskytuje dotáciu na stravu
zriaďovateľ.
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy:
Dotácia na stravu dieťaťa sa poskytuje za kaţdý deň, v ktorom sa dotknuté dieťa
materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu (primárne
obed).
Dotácia na stravu dieťaťa - na úrovni materskej školy - je prioritne určená
na zabezpečenie obeda; ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu alebo iba olovrant

(bez obeda), dotácia na stravu sa na toto dieťa nevzťahuje.
V prípade pouţitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni materskej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy podľa nasledovného princípu:
− deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €) spolu - 1,54 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €) spolu - 1,54 €/deň
− deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu
a žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €) spolu - 1,54 €/deň
Dotácia na stravu žiaka základnej školy:
Dotácia na stravu ţiaka základnej školy sa poskytuje za kaţdý deň, v ktorom sa
dotknutý ţiak základnej školy zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti a odobral stravu
(obed).
Dotácia na stravu ţiaka základnej školy je určená iba na zabezpečenie obeda; ak ţiak
odoberie počas dňa iba desiatu (bez obeda), dotácia na stravu sa na tohto ţiaka
nevzťahuje.
V prípade pouţitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni základnej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia ţiakov mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa nasledovného princípu:
− žiaci základných škôl veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
(obed = 1,21 €) celkom - 1,21 €/deň
Obec Dvorec v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku
na reţijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy v sume:
− za dieťa materskej školy 3,00 €
− za žiaka základnej školy
veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník) 3,00 €
- Obec prispieva nad rámec základnej dotácie z rozpočtu na réžijné náklady
mesačne na 1 dieťa v MŠ alebo žiaka ZŠ sumu 10,80 EUR
Úhrada za 1 jedlo žiaka ZŠ bude nasledovná:
- Náklady na potraviny : 1,21 EUR (dotácia 1,20 a žiak 0,01 EUR)
- Náklady na réžiu : - zákonný zástupca dieťaťa platí 3 EUR mesačne ( pri 20
dňoch v mesiaci to je 0,15 EUR na l jedlo)
- Náklady na réžiu: - obec prispieva nad rámec rozpočtu 10,80 EUR mesačne ( pri
20 dňoch v mesiaci je to 0,54 EUR na l jedlo)
- Náklady na réžiu: obec prispieva zo základného prídelu 14,29 EUR (pri 20 dňoch
v mesiaci je to 0,72 EUR na 1 jedlo)
Celkové náklady na 1 jedlo sú: 2,62 EUR.
Úhrada za 1 jedlo dieťaťa v MŠ bude nasledovná:
- Náklady na potraviny: 1,54 EUR (dotácia 1,20 a dieťa 0,34 EUR)
- Náklady na réžiu: - zákonný zástupca dieťaťa platí 3 EUR mesačne ( pri 20 dňoch
v mesiaci to je 0,15 EUR na l jedlo)
- Náklady na réžiu: - obec prispieva nad rámec rozpočtu 10,80 EUR mesačne ( pri
20 dňoch v mesiaci je to 0,54 EUR na l jedlo)
- Náklady na réžiu: obec prispieva zo základného prídelu 14,29 EUR (pri 20 dňoch
v mesiaci je to 0,72 EUR na 1 jedlo)

Celkové náklady na 1 jedlo sú: 2,95 EUR.
Mesačný príspevok na reţijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza
spolu s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako
súčasti školy.
Mesačný príspevok na reţijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza
za kaţdého stravníka (t. j. za dieťa, resp. za ţiaka), ktorý aspoň raz za príslušný
kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo (obed) alebo jedno doplnkové jedlo
(desiata).
Mesačný príspevok na reţijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza aj
za deti a ţiakov, ktorí ţijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
a tieţ za deti a ţiakov, ktorí ţijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške
ţivotného minima.
Mesačný príspevok na reţijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy je určený
na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údrţby
zariadení, na výdavky spojené so spotrebou energií školskej kuchyne, na likvidáciu
kuchynského odpadu, a tieţ na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry
stolovania.
5) Príspevok sa platí mesačne do 25. príslušného kalendárneho mesiaca
bezhotovostne na účet SK55 0900 0000 0002 6068 2730.
Článok 8
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ Dvorec.
1) Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 30 € sa uhrádza vopred
pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred,
najneskôr do 20. dňa v mesiaci august ), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka.
Pri dodrţaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom
dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude
jednorazový príspevok na stravovanie - suma 30 € vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa
v plnej výške.
2) Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr
do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie
(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je moţné odhlásiť stravu ráno
v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je moţné neodhlásenú stravu odobrať do
obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku
príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa
na výchovno-vzdelávacom procese (MŠ, ZŠ) je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.
3) Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
Článok 9
Oslobodenie od poplatkov.
1. Oslobodení od poplatkov za stravovanie v školskej jedálni sú ţiaci ZŠ, ak zákonný
zástupca predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi (Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

2. Oslobodení od poplatkov za stravovanie v školskej jedálni sú ţiaci ZŠ od 1. septembra
2019 (novela Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a novela Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní).
3. Stravníci zariadenia školského stravovania (MŠ,ZŠ) sa prihlásia na stravovanie
prostredníctvom zápisného lístka, ktorý odovzdajú vedúcej školskej jedálne.
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok
na stravu za poplatok zníţený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu (MŠ, ZŠ)
a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, ţe je
povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo
uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.
Článok 10
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka.
1. Zákonný zástupca ţiaka (dieťaťa) je povinný oboznámiť sa s výškou poplatkov za pobyt v
školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia.
2. Zákonný zástupca ţiaka (dieťaťa) uhrádza náklady stanovené týmto VZN včas a
bezodkladne.
3. Zákonný zástupca je povinný predloţiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie,
ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho
doručení (hmotná núdza a ţivotné minimum).
ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 11
Záverečné ustanovenia.
1) Schválením tohto VZN Obce Dvorec sa ruší VZN č. 1/2019 zo dňa 29.5.2019.
2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci, dňa 9.12.2020 uznesením
č. 9/2020 bod 3.
3) VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.
4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci.
Vo Dvorci dňa: 9.12.2020

Ing. Eva Srncová
starostka obce
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