Všeobecne záväzného nariadenia obce Vlachovo
o poplatkoch v školstve č. 1/2013
Obec Vlachovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenia obce Vlachovo o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške
príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení a úhradu nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
Obec Vlachovo podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( ďalej len „školský zákon“ )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre základnú školu a školské zariadenia na území obce
Vlachovo miesto a čas zápisu do 1. ročníka základnej školy, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou škôl a školských zariadení,
výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelého stravníka na nákup potravín na jedno
jedlo.
§2
Zápis do I. ročníka základnej školy
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ( ďalej len “zápis“ ). Zápis sa koná od 15. januára
do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku. Presné miesto a čas zápisu určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia.
§3
Materská škola
Podľa § 28 ods. 5 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno nezaopatrené dieťa.
Obec Vlachovo určuje pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok pre
zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 6,mesiaci.

€. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom

§4
Školský klub detí
Podľa § 114 ods. 6 školského zákona na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec
Vlachovo stanovuje pre školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku mesačného poplatku pre
zákonného zástupcu žiaka 4,- €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

§5
Zariadenie školského stravovania
Podľa § 141 ods. 5 školského zákona výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo
samosprávny kraj 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. Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií určuje Obec Vlachovo v zmysle finančných pásiem
MŠ SR určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo nasledovne :
Desiata
Materská škola
Deti

0,30

Olovrant

Spolu

0,25

0,55

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

−
−
−

§6
Zníženie alebo odpustenie príspevku
Podľa § 28 ods.7 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia
zriaďovateľa neuhrádza za dieťa:
ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku.

Článok II.
Záverečné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenia obce Vlachovo bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo
Vlachove dňa 22.10.2013, vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 7.10.2013, účinnosť nadobudlo dňa
6.11.2013.

Ing. Peter Pakes
starosta obce

