VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1/2012
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
•
v základnej škole
•
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole
•
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí
•
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné 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 Základnú školu s materskou školou v Brzotíne, Školský klub detí pri ZŠ s MŠ v
Brzotíne, Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ v Brzotíne - zriadené obcou Brzotín.
§2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých rodičov a zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu, navštevujúce Základnú školu s materskou školou v Brzotíne, Školský klub detí pri ZŠ
s MŠ v Brzotíne, Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ v Brzotíne - zriadené obcou Brzotín. Zároveň
sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou v Brzotíne.

§3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa do materskej školy
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na zápis v materskej škole (ďalej len
zápis).
2. Predškolská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši piaty rok veku a dosiahne predškolskú spôsobilosť.
3. Zápis dieťaťa sa koná
a) miesto zápisu – Základná škola s materskou školou v Brzotíne
b) termín zápisu – stanoví vedenie školy v súlade so zákonom 3)
c) čas zápisu – určí vedenie školy
4. Zverejnenie zápisu
- na budove materskej školy

- na internetovej stránke školy, aj obce
- vo vývesnej tabuli obce
5. Požiadavky Základnej školy s materskou školou v Brzotíne pri zápise dieťaťa do
materskej školy
V súlade s § 20 ods. 4 školského zákona základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje tieto
osobné údaje:
a/ Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa.
b/ Meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

§4
Určenie miesta a času zápisu žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
3. Zápis dieťaťa sa koná
a) miesto zápisu – Základná škola s materskou školou Brzotín
b) termín zápisu – stanoví vedenie školy v súlade so zákonom 3)
c) čas zápisu – určí vedenie školy
4. Zverejnenie zápisu
- na budove základnej školy
- na internetovej stránke školy, aj obce
- vo vývesnej tabuli obce
5. Požiadavky Základnej školy s materskou školou v Brzotíne pri zápise žiaka do
základnej školy
V súlade s § 20 ods. 4 školského zákona základná škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné
údaje:
a/ Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa.
b/ Meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

§5
Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Brzotíne
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
Materskej škole v Brzotíne.
Na základe návrhu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Brzotíne sa mesačný
príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza.

3) § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§6
Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri
ZŠ s MŠ v Brzotíne
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí.
Na základe návrhu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Brzotíne sa mesačný
príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza.

§7
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady
Obec Brzotín v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku na
čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v
Brzotíne (ďalej len v školskej jedálni), v školskom roku 2012/2013 ktorej je zriaďovateľom
takto:
a/ pre dieťa materskej školy 1,19 €/deň , ktorého zákonný zástupca nie je poberateľom
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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov). Z toho desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €. .
b/ pre dieťa materskej školy 0,19 €/deň, za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca je
poberateľom 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 doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov). Z toho desiata 0,- €/deň, obed 0,- €/deň a olovrant 0,19 €/deň.
c/ pre dieťa I. stupňa základnej školy 1,01 €/obed a pre dieťa II. základnej školy stupňa 1,09
€/obed za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca nie je poberateľom 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
d/ pre dieťa I. 0,01 €/obed a II. stupňa základnej školy 0,09 €/obed za každé dieťa, ktorého
zákonný zástupca je poberateľom 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 doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
e/ pre dospelých stravníkov
a) nákup potravín .............. 1,19 €
b) režijné náklady .............. 1,21 €
úhrada stravy .................... 2,40 €

§8
Záverečné ustanovenia
1.Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Brzotíne uznesením číslo 148/2012
zo dňa 18.12.2012.
2. Týmto VZN sa zrušujú VZN č. 2/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole,o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni schválené uznesením číslo 292/2010 zo dňa
13.08.2010 , Dodatok číslo 1 ku VZN č. 2/2010 schváleného uznesením číslo 76/2011 zo dňa
15.08.2011 a Dodatok č. 2 ku VZN č. 2/2010 schváleného uznesením číslo 82/2011 zo dňa
29.11.2011.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 02.01.2013

Pavol Gášpár
starosta obce
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