OBEC Hrabičov
Obec Hrabičov na základe § 6 zakona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podl'a ustanoveni a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre obec
Hrabičov toto všeobecne závazné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie ).

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÈ NARIADENIE OBCE č.3/2011
o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskéj školy pre školský rok 2012/2013, o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole, , školskej jedálni ktorých zriad'ovateľom je obec Hrabičov, pre
školský rok 2011/2012
Čl. 1
Účel a predmet
Toto všeobecne závazné nariadenie bližšie upravuje 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 Materskú školu Hrabičov, Školskú jedáleň pri materskej škole Hrabičov.zriadené obcou Hrabičov.
Čl.2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je závazné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
navštevujúce Materskú školu Hrabičov, Školskú jedáleň pri Materskej škole Hrabičov zriadené obcou Hrabičov
Čl. 3
Zápis detí do Materskej školy
• Termín zápisu.
Obec Hrabičov v súlade s ustanovením § 20, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) ukladá
riaditel'ovi Materskej školy Hrabičov vykonat' zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú
školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 15. februára do 15. marca, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
• Zverejnenie zápisu.
Obec Hrabičov v súlade s ustanovením § 20, ods. 3 písmo a) školského zákona ukladá
riaditel'ovi Materskej školy Hrabičov zverejniť v dobe od 15.12.2011 do 15.01.2012 miesto a
čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom, po dohode so
zriaďovatel'om takto:
• na budove Materskej školy Hrabičov
• na internetovej stránke obce Hrabičov

•
•

na informačnéj tabuli obce Hrabičov
vyhlásením v obecnom rozhlase

• Požiadavky Materskej školy Hrabičov pri zápise žiaka.
V súlade s § 20, ods. 4 školského zákona,Materská škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto
osobné údaje:
a. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodué číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b. meno a priezvisko, adresa zamestnávatel'a, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
Čl.4
Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt diet'at'a v Materskej škole Hrabičov
1. Výška mesačného príspevku ua čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt diet'aťa v
materskej škole Hrabičov
a. Obec Hrabičov v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt každého dieťaťa v
materskej škole pre školský rok 2011/2012 v sume 5,00 €.
Tieto sumy v súlade s § 28, ods. 6 školského zákona neprevyšujú 15 % sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podl'a ustanovenia § 2 písmo c) zákona č. 601/2003
Z. Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.
2. Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole.
Mesačný prispevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v materskej škole
zákonný zástupca dieťaťa za zákona neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditel'ovi materskej školy doklad o tom, že je
poberatel'om dávky v 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 doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov). Doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a
príspevku k dávke v hmotnej núdzi zákonný zástupca dieťaťa predloží v septembri,
januári a máji bežného roka.
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po
písomnom požiadaní, na základe rozhodnutia zriaďovatel'a sa neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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 zriaďovatel'om, alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
3. Termín a spôsob úhrady: mesačne do 15. dňa v kalendámom mesiaci v hotovosti do
pokladne Materskej školy.
4.Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditel'Materskéj školy v súlade s
ustanovením § 5 ods. 6 písmo c) a § 35 ods.zákona č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších

predpisov.
Čl. 5
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady
/§ 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z./
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky podľa finačných pásiem vydaných MŠ SR pre jednotlivé vekové kategórie
stravníkov:
Stravovanie detí materskej školy
a. desiata :
b. obed
c. olovrant

0,28 €
0,68 €
0,23 €
–––––––
1,19, €

Stravovanie zamestnancov a iných fyzických osob
a. zamestnanci škol a školských zariadení za obed
b. iné fyzícké osoby za obed

1,19 €
3,00 €

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom Materskej školy, zamestnancom
školy a školských zariadení. Iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovatel'a a
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3. Termín a spôsob úhrady: mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do
pokladne školskej jedálne.
4.
Čl.6
1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabičovee
na svojom zasadnutí dňa 18.08.2011 číslo uznesenia 38/2011
2.Týmto nariadením sa ruší ku dňu VZN č.2/2009
3.Toto nariadenie nadobúda účinnost' 06.09.2011

Ján Adámik
starosta obce
Hrabičov
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