NÁVRH

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 10
OBCE KONSKÁ
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská
Obecné zastupiteľstvo v Konskej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 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 uznieslo na tomto dodatku
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 10.
v§2
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku
odsek 1) – 3) znie:
1) Obec Konská v súlade s ustanovením § 20 ods. 2, 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len školský zákon) ukladá riaditeľke ZŠ s MŠ Konská vykonať
zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne
od 14. januára do 14. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Obec Konská v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona určuje dátum
vykonania zápisu na 6. 2. 2014 pre školský rok 2014/2015 v budove ZŠ Konská.
3) Obec Konská v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ zverejniť v dobe od 17. 12. 2013 do 14.01.2014
miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so
zriaďovateľom takto :
• na budove Základnej školy Konská,
• vyhlásením v obecnom rozhlase,
• v budove Materskej školy,
• na informačnej tabuli Obce Konská,
• na web stránke Obce Konská (www.obeckonska.info v záložke Aktuality)
• na web stránke ZŠ s MŠ (zs-mskonska.edupage.org v záložke Novinky)

v§3
Materská škola
odsek 1) znie:
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,00 € (pôvodne 6,-),
v čase školských prázdnin mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 12,00 €.
v§4
Školský klub detí
odsek 1) znie:
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského
klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka 5,00 € (pôvodne 4,-).
v§5
Školská jedáleň
odsek 3) znie:
1. Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy sú spolu 1,19 € 3. pásmo z finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín platných od 01.09.2011:
a) Desiata v sume
0,28 €
b) Obed v sume
0,68 €
c) Olovrant v sume
0,29 €
Spolu:
1,19 €
Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa hradí aj čiastočné režijné
náklady vo výške + 0,10 € v úhrne na stravu na jeden deň (t.j. 1,19 + 0,10 = 1,29 €).
(pôvodne 2. pásmo 1,12 € + 0,10 € = 1,22 €)
V čase školských prázdnin: (detto)
a) Desiata v sume
0,28 €
b) Obed v sume
0,68 €
c) Olovrant v sume
0,23 €
Spolu:
1,19 €
Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa hradí aj čiastočné režijné
náklady vo výške + 0,10 € v úhrne na stravu na jeden deň (t.j. 1,19 + 0,10 = 1,29 €).
(pôvodne 2. pásmo 1,12 € + 0,10 € =1,22 € )
2.

odsek 4) znie:
Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy - 3. pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a) Obed žiaka v sume 1,01 € v ročníkoch 1. – 4.
Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca žiaka hradí aj čiastočné režijné
náklady vo výške + 0,10 € na jedno jedlo (t.j. 1,01 + 0,10 = 1,11 €)
(pôvodne 2. pásmo 0,95 € + 0,10 € =1,05 € )
odsek 5) znie:
Zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo - 3. pásmo
z finančných pásiem ministerstva aj režijné náklady.4)
(pôvodne 2. pásmo 1,12 € + režijné náklady 1,14, €)
a) Obed v sume
1,19 € + režijné náklady 1,14 €
Spolu:
2,33 €

odsek 6) znie:
Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo - 3. pásmo
z finančných pásiem ministerstva aj režijné náklady.
(pôvodne 2. pásmo 1,12 € + režijné náklady 1,14, €)
a) Obed v sume
1,19 € + režijné náklady 1,14 €
Spolu:
2,33 €
v§7
Záverečné ustanovenia
v odseku 1) sa za pôvodný text vkladá veta:
Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia
uznieslo dňa ....... 2013 uznesením č. .../2013, bod ...., písm. ....).
v odseku 3) sa za pôvodný text vkladá veta:
Dodatok všeobecného záväzného nariadenia č.1 nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Ing. Janka STUPŇANOVÁ
starostka obce
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