OBEC KONSKÁ
Na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Konskej dňa ........2013

K bodu rokovania číslo: ...
Schválenie dodatku č. 1 k VZN obce Konská
č. 10 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

Názov materiálu:
NÁVRH DODATKU 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 NÁKOLDOV V ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KONSKÁ
Predkladá:

NÁVRH na uznesenie:

Stupňanová Janka
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Konská
na zasadnutí dňa .......... 2013 schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 10 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

Vypracoval:
Baránková Renáta
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení,
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon),
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve,
v znení neskorších predpisov

Prílohy:
- Dôvodová správa

Dôvodová správa:

NÁVRH DODATKU č. 1 k VZN 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 NÁKOLDOV V ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
OBCE KONSKÁ

Obec Konská pripravila návrh dodatku č. 1 k VZN č. 10 na návrh vedenia ZŠ s MŠ Konská.
Zmeny:
ZÁPIS DETÍ, KTORÉ MAJÚ POVINNOSŤ PLNIŤ POVINNÚ ŠKOLSKÚ
DOCHÁDZKU
Zosúladenie dátumov a termínov pre zápis detí na školský rok 2014/2015.

MATERSKÁ ŠKOLA
Vedenie ZŠ s MŠ navrhuje zvýšiť poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ z pôvodných 6,00 €
mesačne na 10,00 €.
Zdôvodnenie zvýšenia: modernizácia edukačného procesu
- vybavenie tried interaktívnymi tabuľami,
- zakúpenie PC do tried pre deti a výučbových programov,
- elektronické hračky, - moderné učebné pomôcky,
- zavedenie internetu do MŠ.
Obec Konská, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, navrhuje zvýšenie na 7,00 € mesačne.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Vedenie ZŠ s MŠ navrhuje zvýšiť čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovnovzdelávacou činnosťou ŠKD, ktorú hradí zákonný zástupca žiaka z pôvodných 4,00 €
mesačne na 5,00 € na žiaka.
Zdôvodnenie zvýšenia: vedenie ZŠ s MŠ uvádza nedostatok finančných prostriedkov na
originálne kompetencie, konkrétne pre MŠ aj ŠKD.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Vedenie ZŠ s MŠ navrhuje zvýšiť príspevky na nákup potravín, ktoré hradí zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka, a to zavedením 3. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo

podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov
v príslušnej ŠJ.
Zdôvodnenie zvýšenia: vedenie ZŠ s MŠ, resp. vedúca ŠJ, uvádza zvýšenie cien potravín
v obchodnej sieti.

Zariadenie/
Stredisko

MŠ denné

Stravníci

Deti od 2 – 6
rokov

Pôvodné 2. pásmo

Navrhované 3. pásmo

Strava

Náklady na nákup
potravín na 1 jedlo
v€

Náklady na nákup
potravín na 1 jedlo
v€

Desiata

0,26

0,28

Obed

0,64

0,68

Olovrant

0,22

0,23

Spolu

1,12

1,19

0,95

1,01

1,12

1,19

1,12

1,19

ZŠ - 1. stupeň

Žiaci od 6 – 11
rokov

Obed

Dospelí

Zamestnanci
ZŠ s MŠ

Obed

Dospelí

Cudzí
(dôchodcovia)

Obed

Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ t.j. vo VZN č. 10 určené + 0,10 €/obed žiaka; + 0,10 €/strava dieťaťa MŠ (spolu).
Dospelí stravníci platia režijné náklady vo výške + 1,14 €/obed.

Vypracovala: Baránková R.

