Obec Kolárovice podľa § 6 ods. 2 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Kolárovice

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia:
1/ Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou
2/ Výšky mesačného príspevku a spôsob jeho úhrady od zákonného zástupcu žiaka
a plnoletej fyzickej osoby /ďalej len „príspevok“/. Príspevok je určený na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú
úhradu nákladov školského strediska záujmovej činnosti, na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni.

Článok 2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1/ Zákonný zástupca je povinný podľa § 20 ods. 2 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole /ďalej len zápis/.
2/ Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasledujem po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť podľa § 19 ods. 3 zák. č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3/ Obec Kolárovice ako zriaďovateľ základnej školy určuje termín zápisu
od 15. januára do 15. februára v danom školskom roku. Zápis dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku sa koná v budove Základnej školy v Kolároviciach v čase od 10.00 hod.
4/ Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje 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
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5/ V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku podľa § 37 zák. 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 10.000,- Sk / 331,93 €.

Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Z pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa
150,- Sk/5,- €.
2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3/ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na 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 alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
príspevku
4/ Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
5/ Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školského zariadenia.

Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca v základnej škole sumou 60,- Sk/2,- €.
2/ Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3/ Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školského zariadenia.
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Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej
činnosti
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej
činnosti prispieva zákonný zástupca sumou 50,- Sk/1.65 €.
2/ Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:
a) materská škola (2 – 6 rokov) :

Sk/

€

z toho :

b) prvý stupeň základnej školy (6 – 11 rokov):
c) druhý stupeň základnej školy /11 – 15 rokov):

desiata: 7,- Sk/0,23 €
obed:
17,-Sk/0,56 €
olovrant: 6,-Sk/0,20 €
25,-Sk/0,83 €
27,-Sk/0,90 €

2/ Výška príspevku zamestnanca na nákup potravín a réžie:
a) zamestnanec školy a školského zariadenia:
cena obedu:
príspevok zamestnávateľa 55%:
zamestnanec dopláca:

66,-Sk/2,19 €
36,-Sk/1,19 €
30,-Sk/1,00 €

(obed)
(obed)
(obed)

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1/ Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz
1 € = 30,1260 Sk.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Kolároviciah dňa 20. 10. 2008 uznesením č. V. zo dňa 20. 10. 2008
4/ Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu musia mať písomnú formu a musia byť schválené
obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach.
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5/ Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť 15-tým
dňom po zverejnení VZN na úradnej tabuli obce, t.j. 5. novembra 2008.

V Kolároviciach, 21. 10. 2008

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh VZN č. 1/2008
zverejnený na úradnej tabuli dňa 3. 10. 2008 do 20. 10. 2008 na uplatnenie pripomienok
fyzických a právnických osôb.
Vyvesené: 21. 10. 2008
Zvesené:
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