Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy,
o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného
času zriadeného pri ZŠ Raslavice,
o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín.

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 140 ods. 9 a § 115 zákona č. 245/2008 Z. z, o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecné
záväzné nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné 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 Raslavice v súlade
so zákonom c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole;
2. Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy;
3. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí;
4. Určenie výšky príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole (iba Raslavice);
5. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra
voľného času zriadeného pri ZŠ Raslavice;

6. Určenie výšky príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup
potravín.

Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis)1;
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.2 3. Zápis detí v Základnej škole
Raslavice:
miesto zápisu: budova základnej školy;
termín zápisu: tri po sebe idúce pracovné dni konania zápisu do 1. ročníka základnej
školy v zmysle platnej legislatívy;
čas zápisu: od 14.00 hod do 17:00 hod
3. Základná 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.
4. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinne
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,50 eur.3

Článok 4
Príspevok 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 sumou 6,00 eur.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma l rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

§ 20 ods. 2 prvá veta zák. c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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§ 19 ods. 3 zák. c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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§ 37 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu4,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
e) 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.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 5
Príspevok v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
a/ zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
- prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní
3,00 eur
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- prípravné štúdium v hudobnom odbore
5,00 eur
- základné štúdium v skupinovom vyučovaní
4,00 eur
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- základné štúdium v hudobnom odbore
6,00 eur
- rozšírené štúdium v skupinovom vyučovaní
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
6,00 eur
- rozšírené štúdium v hudobnom odbore
9,00 eur
- druhý odbor - skupinové vyučovanie
10,00 eur
- druhý hlavný predmet (individuálne vyučovanie)
30,00 eur
b/ dospelá osoba mesačne sumou:
- štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní do 25 rokov
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
8,00 eur
- štúdium pre dospelých v hudobnom odbore do 25 rokov
12,00 eur
- štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní nad 25 rokov
25,00 eur
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- štúdium pre dospelých v hudobnom odbore nad 25 rokov
40,00 eur
2. Príspevky podľa čl. 5 ods.1 sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
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Zákon č. 599/2003 Z.z.. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

3. Príspevok podľa čl. 5 ods. 1 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4
Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu deti
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 eur.
2. Príspevok podľa čl. 6 ods. 1 sa oslobodí, ak a to zákonný zástupca písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4.
3. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej
činnosti
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času pri ZŠ
v Raslaviciach prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 0,50 eur.
2. Príspevok podľa čl. 2 ods. 1 sa odpúšťa, ak a to zákonný zástupca písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu5,
3. Žiadosť o odpustenie poplatkov podľa čl. 2 ods. 2, predloží žiadateľ riaditeľovi školy
alebo riaditeľovi školského zariadenia.
4. Tento príspevok sa uhrádza za daný kalendárny mesiac do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
5. Spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Článok 8
Príspevok na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín

1. Čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka na nákup
potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky nasledovne:

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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•

dieťa materskej školy (2 – 6 rokov):
desiata
0,26 eur / deň
obed
0,64 eur / deň
olovrant
0,22 eur / deň
Spolu:
1,12 eur / deň

•

žiak na I. stupni základnej školy (6 – 11 rokov)
obed
0,95 eur / deň

•

žiak na II. stupni základnej školy (11 – 15 rokov)
obed
1,01 eur / deň

•

dospelá osoba (okrem režijných nákladov)
obed
1,12 eur / deň

2. Príspevok podľa čl. 7 ods.1 sa zníži, ak o to písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi)
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,4 na čiastku stanovenú výnosom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácii zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005II/1.
3. Cena obeda pre občanov príslušných do obce Raslavice a mikroregiónu Sekčov-Topľa, ako
aj žiakov školských zariadení z obcí mikroregiónu Sekčov-Topľa sa určuje nasledovne:
•

dieťa materskej školy (2 – 6 rokov):
obed – potraviny
0,64 eur
obed – réžia

1,37 eur

Spolu:

2,01 eur

•

žiak na I. stupni základnej školy (6 – 11 rokov)
obed – potraviny
0,95 eur
obed – réžia
1,37 eur
Spolu:
2,32 eur

•

žiak na II. stupni základnej školy (11 – 15 rokov)
obed – potraviny
1,01 eur
obed – réžia
1,37 eur
Spolu:
2,38 eur

•

dospelá osoba
obed – potraviny
obed – réžia
Spolu:

1,12 eur
1,37 eur
2,49 eur

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Príspevky je možné uhradiť vopred vo viacerých mesačných splátkach. Spôsob úhrady
jednotlivých príspevkov určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.
2. Žiadosti o zníženie, prípadne odpustenie poplatkov podľa čl. 4 ods. 2, čl. 5 ods. 3, čl. 6
ods. 2, čl. 7 ods. 2 a čl. 8 ods. 2 predloží žiadateľ riaditeľovi školy alebo riaditeľovi
školského zariadenia.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Raslaviciach dňa 14.08.2018, uznesením č. 34 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po
jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.
4. Týmto VZN sa ruší platnosť VZN č. 6/2016 zo dňa 28.6.2016.

.....................................
Marek Rakoš
starosta obce

