
          VZN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBEC MOTEŠICE

č. 1 / 2015

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 v školskej jedálni

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Motešice

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve  a  školskej  samospráve  a  o zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení
neskorších zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia

1. Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky  v  základnej  škole,  výška  príspevku  za  pobyt  v  Materskej  škole,  výška
príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosť  školského  klubu  detí,  výška
príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školskej  jedálni  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Motešice. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). 

Článok 2 
Určenie miesta a času zápisu

1. Zápis do základných škôl na území SR sa koná od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

2. Zápis do ZŠ s MŠ v Motešiciach sa koná  v stredu v druhom týždni v mesiaci v budove ZŠ s
MŠ Motešice v čase od 13:30 do 15:30 hod.  - na prízemí v kmeňovej triede I. ročníka. 

Článok 3 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy  mesačne: 
na jedno dieťa /platiace/ sumu - 10 Eur 
na každé ďalšie dieťa – súrodenec -  ½ poplatku t. j. sumu - 5 Eur



Článok 4

Výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 5 Eur.

Článok 5

Výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1) Školská jedáleň poskytuje  svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.

2) 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 MŠ denné :     desiata         0,28.- € 
                 obed            0,68.- €

           olovrant      0,23.- €
b) Stravníci od 6-11 rokov žiaci ZŠ:                       obed            1,01 Eur
c) Stravníci od 11-15 rokov žiaci ZŠ:                     obed            1,09 Eur

3 ) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
  zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba  vo výške   2,47 Eur

Článok 6

Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 9. 9. 2015 uznesením č. 64/2015 
Týmto VZN  sa ruší VZN č. 4/2008.
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Motešice č. 1/2015 nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.09.2015

Zvesené z úradnej tabule dňa. 25.09.2015         Ing. Martin Mach
       starosta obce


