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VZN č.......... /2015
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej
škole.
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §
115 ods. 5, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9, zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
vydáva
toto VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je:
a) určenie miesta a času zápisu dieťaťa naplnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole v Štítniku a v Materskej škole v Štítniku.
b) úprava podmienok určovania a vyberania príspevkov, ktoré uhrádza rodič alebo
iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo
do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný
zástupca) na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v pôsobnosti
Obce Štítnik, ako aj podmienky neuhrádzania príspevku.
2. Obec Štítnik určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
v Štítniku,
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b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí pri
Základnej škole Štítnik
Čl. 2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa do Materskej školy v Štítniku
1. Zákonný zástupca dieťaťa prihlási 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 detí pre školský rok sa koná:
a) miesto zápisu: Materská škola Štítnik
b) termín zápisu: od 15. februára do 15. marca

c) čas zápisu: od 8:00 hod. do 16:00 hod.
4. Materská 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.
Čl. 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole Štítnik
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 detí pre školský rok sa koná:
a) miesto zápisu: Základná škola Štítnik
b) termín zápisu: od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského

roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku,
c) čas zápisu: od 8:00 hod. do 16:00 hod.
4. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
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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.
5. 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 331,50 €.
Čl. 4

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
v Štítniku

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 5,- €.
2. 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 príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 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 zriaďovateľom alebo iným
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku.
4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci
v hotovosti v Materskej škole v Štítniku.
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Čl. 5

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí pri
Základnej škole v Štítniku

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva

mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 2,- €.
2. Zriaďovateľ 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.
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4. Ak dôjde k zmene skutočnosti rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku,
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi základnej školy
a ten následne zriaďovateľovi.
5. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do desiateho dňa v kalendárnom
mesiaci v hotovosti v Základnej škole Štítnik.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa.........................
Uznesením č............................... a VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli Obce Štítnik, t.j.............................
Vypracovala: Ing. Margita Vilimová, PhD.

podpis starostu obce odtlačok úradnej pečiatky
Ladislav Belányi
starosta obce
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