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 VZN č. 4/2020
  o určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu                
    nákladov  v školách  a školských  zariadeniach

               pre  ZŠ  s  MŠ   v zriaďovateľskej  pôsobnosti
                 obce  JACOVCE

Obecné zastupiteľstvo obce Jacovce, na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa § 11
ods. 4 písm.g a § 6 ods.1 zákona  o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov a podľa § 6, ods. 15 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114 a  § 140  zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a zákona č. 544/2010 v pôsobnosti
MPSVaR SR vyhlasuje  obec  Jacovce  toto  všeobecné  záväzné  nariadenie /ďalej  len
„nariadenie“/

článok 1
Predmet úpravy

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  určuje  výšku  príspevkov  na  čiastočnú
úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, so štúdiom na základnej škole
s MŠ a vo výške príspevkov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov  na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

článok 2
Vymedzenie pojmov

1). Príspevok v materskej škole (MŠ)
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8 € na jedno nezaopatrené
dieťa.
2). Príspevok v školskom klube detí (ŠK)
Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s činnosťou  školského  klubu  detí  zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6 € pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu. 1)
3). Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ŠJ)
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v náväznosti na odporúčané  výživové dávky.

článok 3
Odpustenie platenia príspevkov

Zákon č. 245/2008 Z. z. – školský zákon, § 28, odst. 7: Príspevok v materskej škole na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúci 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 inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch 
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Obec Jacovce ako zriaďovateľ takého podmienky odpustenia platenia príspevkov 
rozširuje aj na školský klub detí a školskú jedáleň. 



článok 4
Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach

Ak  sa  v škole,  alebo  v školskom  zariadení  zabezpečuje  okrem  bezplatnej  výchovy
a vzdelávania  aj  hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby,
ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov
spojených  s pobytom  detí  a žiakov  v školách  a školských  zariadeniach  a hradia  náklady
v školskej  jedálni  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií
stravníkov.

článok 5
                                            Materské školy

Materská  škola  podporuje  osobnostný   rozvoj  detí  v oblasti  sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej,  telesnej,  morálnej,  estetickej,  rozvíja  schopnosti  a zručnosti,  utvára
predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie.  Pripravuje  na  život  v spoločnosti  v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

1. Mesačný poplatok v školskom roku 2020 – 2021 je:                     8 €
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

     
          článok 6

           Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú  školskú dochádzku na základnej
škole  nenáročnú  záujmovú  činnosť  podľa  výchovného  programu  školského  zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich  záujmov.

1. Mesačný poplatok v školskom  roku  2020– 2021 je:                    6 €
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

článok 7
Školská jedáleň – výška stravného

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase  ich  pobytu  v škole  alebo  v školskom  zariadení.  Výška  stravného  je  určená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnými pásmami /príloha č.1/ na
nákup potravín  na jedno jedlo od 1. 9.2019.  

a) Materská škola   - desiata     0,38 €
                              - obed         0,90 €
                              - olovrant   0,26 € 
                              - celková suma 1,54 € (dotácia štátu 1,20 €)

b)   Základná škola - mliečna desiata           0,60 €
                        - obed I. stupeň             1,21 €,príspevok 1,20 €, doplatok 0,01 €

 - obed II. stupeň            1,30 €,príspevok 1,20 €, doplatok 0,10 €

c/ dospelí stravníci    - obed                 1,41 €
d/ dotácia pre hmotnú núdzu                         1,20 €

Zákonný  zástupca  uhrádza  príspevok  na  režijné  náklady  zariadenia  školského
stravovania vo výške 2,00 € mesačne.

Príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  stravovanie  v zariadení  školského
stravovania  sa  uhrádza  do  25.  dňa  kalendárneho  mesiaca,  ktorý  predchádza



kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza škole,  ktorej  je školská jedáleň
súčasťou.

Denný  príspevok  dospelých  stravníkov  na  nákup  potravín  sa  uhrádza  podľa
finančného pásma stanoveného Ministerstvom školstva pre vekovú kategóriu stravníkov
15 – 18/19 ročných žiakov strednej školy. 

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo
výške 1,41 € a režijné náklady vo výške 1,33 €.

Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku
vo výške nákladov za nákup potravín a režijných nákladov. Stravovanie zamestnancov sa
realizuje  v súlade so Zákonníkom práce.  Hodnota obeda sa stanovuje na sumu 2,74 €,
pričom zamestnanec prispieva sumou 1,03 € na nákup potravín a 1,51 €  z výdavkového
účtu školy (55% z hodnoty stravnej jednotky). Sociálny fond je 0,20 €.

Stravovanie  dôchodcov  hodnota  obeda  je  2,74  €,  ktoré  si  hradí  v plnej  sume
stravník. 

                                                                článok 8
                                         Prevádzkové  pokyny v školskej  jedálni 

1. Ak sa  dieťa nezúčastní  vyučovacieho  procesu,  nemá nárok  na dotovaný obed podľa  zákona  č.
544/2010 Z.z.

2. Výdaj obedov je v čase od 11.45-13,30 hodiny
3. Každé  odhlásenie  a opätovné  prihlásenie  rieši  zákonný  zástupca  maloletého.   V prípade,  že  sa  dieťa

nemôže  zúčastniť  dotovaného  obeda,  odhlási  ho  zákonný  zástupca  u vedúcej  školskej  jedálne  na
t.č.0902496505 alebo 0911955334, najneskôr do 14,30 hodiny predošlého dňa. Ráno stravu nie je možné
odhlasovať!

4. Počas choroby žiaka sa poskytuje obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa a tento obed bude
pripočítaný v šeku v ďalšom mesiaci.

5. Zostatok finančnej zábezpeky bude vrátený v mesiaci september a október 2020 na účet rodiča.
6. Dotovaná cena na  stravu  od Ministerstva  soc .vecí a rodiny  je 1,20€ na jedno jedlo/na l dieťa na 1 deň/
7. Dieťa má nárok na dotovanú stravu, i keď sa zúčastní len 1 vyučovacej hodiny, ale    musí odobrať obed.
8. Stravná jednotka pre nákup potravín je podľa finančných pásiem schválená podľa MŠ na školský rok

2020/2021.Stravná  jednotka  pre  dieťa  ročníka  1-4  je  1,21€.   Dotácia  je  1,20€  na  žiaka  na  jeden
deň/doplatok od rodiča je 0,01€./Stravná jednotka  pre  dieťa ročníka 5- 9 je 1,30€,dotácia je 1,20€ na
žiaka na jeden deň/doplatok  od rodiča je 0,10€/na jeden deň/.    

9. V prípade že dieťa má  zdravotné problémy  s bežnou stravou, môže zákonný zástupca dieťaťa  požiadať
o zaslanie  príspevku 1,20 € na jeden deň na jedno dieťa /  na účet  zákonného zástupcu./  K tomuto  je
potrebný doklad od lekára /špecialista/.

10. Žiaci, ktorí nie sú v škole v čase obeda z dôvodu  výletu, exkurzie, alebo školskej súťaže – obedy
odhlasujú rodičia. 

                       článok 9
Záverečné ustanovenia    

Schválením   VZN     č.  4/2020   o    určení    výšky   príspevku    na   čiastočnú    úhradu
nákladov  v školách  a školských  zariadeniach pre  ZŠ  s  MŠ   v zriaďovateľskej  pôsobnosti   
obce  JACOVCE sa ruší VZN č. 1/2019.                     

   
                                                                                       Jaroslav Božik   

starosta obce


