NÁVRH
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horné Mýto dňa: 12.10.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Horné Mýto schválené dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.11.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie zákona SNR č.
245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a pre územie obce Horné Mýto toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 /2016
o stravovaní žiakov a zamestnancov v školskej jedálni o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí a o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej FO 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 Horné Mýto
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje stravovanie žiakov a
zamestnancov v školskej jedálni, určí výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí a výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
3/ Obec Horné Mýto je zriaďovateľom škôl:
 Základná škola s VJM v Hornom Mýte
4/ Obec Horné Mýto je zriaďovateľom školských zariadení:
 Školský klub deti /ŠKD/ pri ZŠ v Hornom Mýte
 Školská jedáleň pri MŠ v Hornom Mýte
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 Materská škola s VJM v Hornom Mýte
5/ Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
ČL.2
Predmet
Predmetom tohto VZN je :
1/ Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
2/ Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu.
3/ Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
Čl. 3

Materská škola
1/ Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského
vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
2/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5,-EUR.
3/ Príspevok sa neuhrádza zo zákona za dieťa:
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
4/ Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
 prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
5/ V prípadoch podľa bodu 4 uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku na
základe rozhodnutia zriaďovateľa.
6/ Príspevok uhrádza zákonný zástupca dvojmesačne dopredu do 10. dňa v prvom príslušnom
kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Ocú v Hornom Mýte prostredníctvom
riaditeľky MŠ.
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Čl. 3
Školská jedáleň
1/ Školská jedáleň zabezpečí prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
2/ V školskej jedálni sa môžu stravovať:
a) deti predškolského veku, t.j. deti materskej školy
b) žiaci základnej školy
c) zamestnanci školy, školských zariadení v pracovnom pomere uzavretom na základe
pracovnej zmluvy.
3/ Školská jedáleň je školské zariadenie s jednozmennou prevádzkou.
4/ Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa
vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a možnosťou využitia receptúr
charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka.
5/ 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 nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
6/ Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni nasledovne:
a) Materská škola
(stravníci od 2 – do 6 rokov )

Desiata
0,24

Obed
0,60

Olovrant
0,21

Spolu v €
1,05

b) Základná škola)
(stravníci od 6 – do 11 rokov )

Desiata
X

Obed
0,88

Olovrant
X

Spolu v €
0,88

c) základná a materská škola
( stravníci –zamestnanci škôl )

Desiata
X

Obed
1,05

Olovrant
X

Spolu v €
1,05

7/ Forma úhrady:
a) deti MŠ, žiaci ZŠ a zamestnanci MŠ, ZŠ a ŠJ v hotovosti do pokladne školskej jedálne
alebo poštovou poukážkou.
b) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci sú povinné uhradiť finančný
príspevok mesačne vopred najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca.
8/ Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 8.00 hodiny príslušného dňa
u vedúcej školskej jedálne.
9/ Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
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10/ Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží
vedúcej ŠJ príslušné doklady, je výška príspevku podľa rozhodnutia MPSVaR SR. Vo
výnimočnom prípade môže poskytnúť príspevok k stravovaniu dieťaťa aj obec, na základe
návrhu sociálnej komisie pri OZ a v súlade s VZN o poskytnutí sociálnej pomoci.
Čl.4

Školský klub detí
1/ 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 v čase vyučovania.
2/ Zriaďovateľ školského klubu určí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí na jedno dieťa mesačne zákonný zástupca dieťaťa
vo výške 5,- €ur.
3/ Príspevok uhrádza dvojmesačne do 10. dňa v prvom príslušnom kalendárnom mesiaci
v hotovosti do pokladne ZŠ prostredníctvom vychovávateľky ŠKD.
4/ Príspevok určený zriaďovateľom je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia
zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo povinnej osoby
žiaka po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Vo výnimočných prípadoch obec môže
poskytnúť príspevok na úhradu školného na základe odporúčania riaditeľa školy a podľa
návrhu sociálnej komisie v zmysle VZN o poskytnutí sociálnej pomoci.
Čl.5

Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Horné Mýto.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Horné
Mýto dňa 26.októbra 2016 uznesením číslo 26/2016
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1l.2016

.............................................................
Puss Andrej
starosta obce

4

