VZN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBEC MOTEŠICE
č. 2 / 2019
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 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR 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

Príspevok sa uhrádza paušálnou platbou a to poštovou poukážkou alebo internetbankingom do
10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na účet ZŠ s MŠ Motešice, číslo účtu IBAN SK36
5600 0000 0006 6652 0002.
Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Posledná platba bude v júni, prípadne v
júli (ak je dieťa prihlásené na pobyt v MŠ v mesiaci júl). Vyúčtovanie (vrátenie príspevku) bude
v mesiaci júl (pokiaľ dieťa malo prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom).
Podľa § 27 ods 7 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príspevok v MŠ sa neuhrádza na dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú školskú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
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, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí počas
trvania školského roka. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci paušálnou platbou na účet IBAN: SK36 5600 0000 0006 6652 0002 Prima banka a.s..
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 2. finančného pásma vekových
kategórií stravníkov na nákup potravín na jedno jedlo nasledovne:
a) Stravníci od 2 – 6 rokov dieťa v MŠ denné :
b) Stravníci od 6-11 rokov žiaci ZŠ:
c) Stravníci od 11-15 rokov žiaci ZŠ:

desiata
obed
olovrant
obed
obed

0,36.- €
0,85.- €
0,24.- €
1,15 Eur
1,23 Eur

V súlade so zákonom 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR je časť stravného
hradená z dotácie, ktorá je poskytnutá podľa vyššie uvedeného zákona a preto sa uhrádza stravné
nasledovne:
Stravníci MŠ deti predškolského veku, na ktoré sa vzťahuje dotácia……………..5 Eur/mesiac
Stravníci od 6-11 rokov žiaci ZŠ:
obed………………..0 Eur
Stravníci od 11-15 rokov žiaci ZŠ:
obed………………..0,70 Eur/mesiac
Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda v súlade s horeuvedeným zákonom
je:
- dieťa sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu
- strava musí byť odobratá

- v prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, bude hodnota celého obeda hradená rodičom – v tomto
prípade nárok na dotáciu zaniká, no obed je možné si po dohode s pracovníkmi školskej jedálne
odobrať do obedára
3)
Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť dotácia na
stravu žiakovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov odkázaný na diétne stravovanie vyplatená. Zákonný zástupca musí predložiť Základnej škole s materskou školou v Motešiciach žiadosť, ktorej
prílohou je lekárske potvrdenie od špecialistu. Dotácia na stravu v sume 1,20 Eur na odobratý
obed sa vyplatí zákonnému zástupcovi štvrťročne na účet zákonného zástupcu podľa dochádzky
žiaka na vyučovací proces.
Prihlasovanie k stravovaniu, odhlasovanie zo stravovania, výdaj obedov a spôsob platby stravného sú upravené v pokynoch k stravovaniu v školskej jedálni pre prísluš. šk. rok, ktoré sú zverejnené na web. str. ZŠ s MŠ Motešice alebo info priamo u vedúcej školskej jedálne.
4)

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza

zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške 2, 80 Eur.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 09. 10. 2019 uznesením č. 67/2019
Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2015.
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Motešice č. 2/2019 nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa
jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.10.2019
Ing. Martin Mach
starosta obce

