Všeobecne záväzné nariadenie
Obce K L I N

č. 25/2016
o
určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
za pobyt v materských školách,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube,
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin
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...........................................
Štefan Peňak
starosta obce

Obec v Kline v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 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

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 25/2016
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin

§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.
2) Pre účely tohto VZN sú školami Základná škola s materskou školou Klin č. 122, ktorej
súčasťou je Školský klub detí Klin č. 122, Školská jedáleň Klin č. 325 ako súčasť ZŠ s MŠ
Klin č. 122 a Výdajná školská jedáleň Klin č. 122 ako súčasť ZŠ s MŠ Klin č. 122.

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole

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

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 20,00 Eur,
ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
2) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ s MŠ vnútorným predpisom školy.

§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka v období od 01.09.2016 sumou 5,00 Eur.
2) Riaditeľ ZŠ a MŠ, ktorého súčasťou je školský klub detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa ods. 4), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa
školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ s MŠ vnútorným predpisom školy.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni
a Výdajnej školskej jedálni
1) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými
Ministerstvom školstva SR – 2. finančné pásmo.
2) Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl
a školských zariadení a po súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva aj iné fyzické osoby – cudzí stravníci.
3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a režijných nákladov nasledovne:
Materská škola
(stravníci od 2-6
rokov)
MŠ – celodenná
MŠ – poldenná

Desiata

Obed

Olovrant

Cena potravín
hradená rodičom

Príspevok na
režijné náklady

Úhrada rodiča
spolu

0,26 €
0,26 €

0,64 €
0,64 €

0,22 €
–

1,12 €
0,90 €

0,06 €
0,06 €

1,18 €
0,96 €

Základná škola
OBED
Stravníci od 6-11 rokov
Stravníci od 11-15 rokov
Základná škola
DESIATA
Stravníci od 6-11 rokov
Stravníci od 11-15 rokov

Cena potravín hradená
rodičom žiaka - obed
0,95 €
1,01 €
Cena potravín hradená
rodičom žiaka
0,27 €
0,27 €

Príspevok rodiča
na režijné náklady
0,06
0,06
Príspevok rodiča
na režijné náklady
0,03 €
0,03 €

Úhrada
rodiča spolu
1,01
1,07
Úhrada rodiča
spolu
0,30 €
0,30 €

4) Poplatok za stravu sa uhrádza na účet Školskej jedálne, vedený v PRIMA Banke Slovensko,
a.s., IBAN č. účtu SK94 5600 0000 0040 4083 7006 pod variabilným symbolom, ktorý pridelí
vedúca školskej jedálne každému stravníkovi osobitne.

5) Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo
v sume 1,12 € aj režijné náklady vo výške 1,16 €.
Cudzí stravníci
a zamestnanci
OBED
Obed

Cena potravín hradená
zamestnancom a cudzím
stravníkom
1,12 €

Príspevok na
režijné náklady

Úhrada stravy cudzí stravníci
a zamestnanci spolu

1,16 €

2,28 €

§5
Záverečné ustanovenia

1) Toto VZN č. 25/2016 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 04.08.2016
uznesením č. 106/A/2/2016.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2016.
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu
nákladov v školskom klube, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej
jedálni a výdajnej školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin so
všetkými platnými Dodatkami č.1-4.

V Kline dňa 09.08.2016

Štefan Peňák
starosta obce

