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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) vydáva toto VZN.

Článok 1
Účel

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťaťa zverené do osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca)
navštevuje školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tovarné v súlade so
Zák. č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2) Obec Tovarné je zriaďovateľom:
Základnej školy s materskou školou Tovarné,
Školského klubu detí v Tovarnom,
Školskej jedálne v Tovarnom.

Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu : 5,00 €.
2) Príspevok sa podľa § 28 ods. 6 /školského zákona/ 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.
3) Príspevok na základe tohto VZN sa podľa § 28 ods. 7 /školského zákona/ neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 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,
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa,
d) z iných závažných dôvodov.
4) V prípadoch podľa bodu 3 písm. a) až d) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa predloženej riaditeľovi
školského zariadenia. Riaditeľ školského zariadenia predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr
do 3 dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi spolu so svojím vyjadrením. O znížení príspevku
rozhoduje zriaďovateľ do 7 dní.
5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci osobne do
rúk zástupkyne pre MŠ alebo na bežný účet Základnej školy s materskou školou v Tovarnom.
Článok 3
Prevádzka materskej školy v čase školských prázdnin
1) Pred jednotlivými prázdninami sa zisťuje záväzný záujem o prevádzku MŠ, ktorý zákonní
zástupcovia dieťaťa potvrdia svojím podpisom.
2) V čase letných prázdnin sa prerušuje prevádzka MŠ na 6 týždňov nepretržite z dôvodu
dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky
zamestnancov.
3) Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny je riaditeľ školy
povinný oznámiť spravidla dva mesiace vopred.
4) Čas prevádzky MŠ sa počas letných prázdnin v prípade záujmu rodičov stanovuje na 2
týždne.
5) Na prevádzku počas prázdnin musí byť záväzne prihlásených minimálne 13 detí.
6) O prevádzke počas prázdnin rozhoduje zriaďovateľ po dohode s riaditeľom školy do 15 dní
po predložení počtu prihlásených detí.
7) Pri nižšom počte prihlásených detí (menej ako 13) a pri poklese prihlásených detí pod 10 dva
nasledujúce dni po sebe bude prevádzka MŠ nasledujúci pracovný deň z ekonomických a
nerentabilných dôvodov počas prázdnin prerušená.
8) Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záväzný záujem o prevádzku počas prázdnin, sú
povinní:

a) uhradiť náklady spojené so stravou a režijné náklady,
b) uhradiť dobrovoľný príspevok na čiastočnú úhradu neinvestičných nákladov počas prázdnin
vo výške 5,00 € do 3 dní osobne do rúk zástupkyne pre MŠ alebo na bežný účet Základnej školy
s materskou školou v Tovarnom.
c) tieto poplatky uhrádza zákonný zástupca aj v prípade, že dieťa v uvedený čas prevádzky
prázdnin prestane materskú školu navštevovať.
9) V prípade neprítomnosti dieťaťa nie je možné odhlásiť poplatok za stravu, ani strava sa
nevydáva do obedára. Taktiež sa nevracajú poplatky za režijné náklady a príspevky na čiastočnú
úhradu neinvestičných nákladov.
10) Príspevok na čiastočnú úhradu neinvestičných nákladov za dieťa sa neuhrádza:
a) ak má jeden rok pred plnením školskej dochádzky (školský rok sa začína od 2.septembra a
končí 31.augusta nasledujúceho kalendárneho roka),
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi 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 MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom (potvrdenie od pediatra ),
e) dieťa, ktoré zákonný zástupca neprihlásil na prevádzku v čase letných prázdnin.
11) Ak počas prázdninovej prevádzky klesne počet na menej ako 10 detí, prevádzka MŠ sa
preruší nasledujúcim pracovným dňom z ekonomických a nerentabilných dôvodov.
12) Riaditeľ ZŠ s MŠ môže mimoriadne prerušiť prevádzku materskej školy počas prázdnin zo
závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na
majetku, a to po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom. O prerušení prevádzky
neodkladne informuje zákonných zástupcov detí, pritom súčasne vykoná nevyhnutné dostupné
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia detí a na ochranu majetku.
Článok 4
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa vo výške 4,00 €.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci osobne
vychovávateľke ŠKD alebo na bežný účet ZŠ s MŠ Tovarné.
3) Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka po predložení dokladu o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitého predpisu. Žiadosť sa predkladá riaditeľovi školského zariadenia. Riaditeľ školského
zariadenia predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia
zriaďovateľovi spolu so svojím vyjadrením.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2021 sa Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom
uznieslo dňa: .................. uznesením č. ................... a nadobúda účinnosť od ..................

PaedDr. Kvetoslava Mižáková
starostka obce Tovarné

