Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brezina
3/2013
Obec Brezina na základe ustanovenia § 6 zákona SNR 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
navrhuje
Všeobecne záväzné nariadenie
1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
2. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
4. o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v ŠKD
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než 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 Brezina v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Brezina je zriaďovateľom škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity:
Materská škola Brezina
Školská jedáleň Brezina
Základná škola Brezina
Školský klub detí Brezina ako súčasť Základnej školy Brezová 138/21, Brezina
Článok 2
Predmet
1) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Brezina.
2) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brezina.
3) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej
jedálni Brezina.
4) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského
klubu detí ako súčasť ZŠ.
Článok 3
Výška a podmienky
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Brezová 138/21, Brezina (ďalej len zápis), v termíne od 15.1.
do 15.2. v čase od 12,00 hod do 15,00 hod. Povinná školská dochádzka začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť.Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje formou rodného listu
dieťaťa, meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. V prípade, že si zákonný
zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa

priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 €.
2) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brezová 260/34, Brezina prispieva zákonný zástupca
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 3,50 €.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti v Materskej škole v Brezine.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských
zariadení, dôchodcom a cudzím stravníkom.
Výška čiastočnej úhrady nákladov podľa vekových kategorií v súlade s ustanovením § 140
ods.9. až 11 školského zákona zaraďuje Školsku jedáleň Brezina do II. pásma nákladov na
nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov:
a) Dieťa v MŠ vo výške 1,12 €/deň, ak je poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 544/2010 v znení neskorších prepisov
formou oznámenia pre detí v hmotnej núdzi a pre detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo
výške životného minimy tak zákonný zástupca dieťaťa uhradza len rozdiel medzi výškou
poskytnutej dotácie a výškou stravnej jednotky.
b) Žiaci v ZŠ vo výške 0,95 €/deň, ak je poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 544/2010 v znení neskorších prepisov formou
oznámenia pre detí v hmotnej núdzi a pre detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške
životného minimy tak zákonný zástupca dieťaťa uhradza len rozdiel medzi výškou
poskytnutej dotácie a výškou stravnej jednotky, ak tento rozdiel vznikne.
c) Zamestnanci obce Brezina vo výške 1,12 €/deň.
d) Dôchodcovia s trvalým pobytom v obci Brezina 1,70.€/deň.
e) Cudzí stravníci vo výške 2,00 €/deň.
4) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Brezina zabezpečuje pre deti, ktoré plnia
povinnú školskú dochádzku na základnej škole v Brezine, nenáročnú záujmovú činnosť podľa
výchovného programu školského zariadnenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na
uspokojenie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, pre
zákonného zástupcu na jedného žiaka je vo výške 3,- €/mesiac. Zákonný zástupca uhrádza
príspevok mesačne alebo polročne vedúcemu zamestancovi ZŠ Brezina.
Toto VZN bolo schválené OZ a nadobúda účinnosť dňa: 13.12.2013 uznesením č. 19/4/2013.
Týmto VZN 3/2013 sa ruší VZN č. 3/2009 a jeho dodatky.
Magdaléna Balogová
starostka obce v.r.

