Všeobecne záväzné nariadenie
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
Obec Konská v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
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

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s platnou legislatívou
bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), ktorého dieťa navštevuje školu
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská (ďalej len „obec“).
2. Obec Konská je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Konská (ďalej len
„ZŠ s MŠ“), Školská ulica 399/7, 013 13 Konská, ktorej súčasťou sú školské zariadenia:
Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“),
Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“).
3. Predmetom tohto VZN je určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Konská a určenie výšky
príspevkov a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka alebo
dospelá osoba
na čiastočnú úhradu nákladov školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská, ako ja určenia podmienok zníženia alebo
odpustenia jednotlivých príspevkov.

§2
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku
1. Povinná školská dochádzka sa plní v Základnej škole s materskou školou Konská.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30.
apríla, 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 pre školský rok 2021/2022 na 19. apríl 2021 v budove ZŠ.
3. Obec Konská ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ zverejniť v dobe od 1. marca do 31. marca,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku,
miesto a čas zápisu nasledovne:
 v budove ZŠ,
 v budove MŠ,
 na webovom sídle ZŠ s MŠ (www.zs-mskonska.edupage.org).
Obec Konská ako zriaďovateľ školy zabezpečí zverejnenie miesta a času zápisu
nasledovne:
 vyhlásením v obecnom rozhlase,
 na úradnej tabuli obce,
 na webovom sídle obce (www.obeckonska.info).
4. Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) školského
zákona:
 o deťoch a žiakoch v rozsahu:
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle
zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
 o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:
1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na
adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
5. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa
nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
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§3
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške
16,00 eur,
v čase školských prázdnin mesačne na jedno dieťa sumou vo výške
50,00 eur.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok v MŠ 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
(zák. č. 599/2003 Z.z.)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
§4
Školský klub detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka:
 ranný klub
03,00 eurá,
 popoludňajší klub
10,00 eur,
 ranný + poludňajší klub
13,00 eur,
 prázdninový klub
30,00 eur (v rozsahu 5 hod./deň/mesiac
alebo 9 hod./deň/14 dní)
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu (zák. č. 599/2003 Z.z.).
§5
Školská jedáleň
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky podľa finančných pásiem a na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
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Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, okrem
príspevku za dotovanú stravnú jednotku, ktorý sa hradí po skončení kalendárneho
mesiaca, v ktorom sa strava poskytovala, a to podľa počtu skutočne odobratých
obedov.
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s účinnosťou od 1.
septembra 2019 v troch pásmach.
3. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo pre
dieťa materskej školy je spolu 1,54 € – 3. pásmo z finančných pásiem nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od
01.09.2019.
Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa hradí aj čiastočné
režijné náklady vo výške 0,20 € v úhrne na stravu na jeden deň.
Materská škola
Desiata
Obed
od 2 do 6 rokov
€
€
3. pásmo
0,38
0,90
Réžia
Celkom príspevok rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa

Olovrant
€
0,26

Spolu
€
1,54
0,20
1,74

V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, je zákonný
zástupca povinný odhlásiť stravníka zo stravy vopred v súlade s Prevádzkovým
poriadkom ŠJ. Ak dieťa nebude zo stravy odhlásené, zákonný zástupca uhradí stravné
v plnej výške.
4. Príspevok zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka
základnej školy je spolu 1,21 € – 3. pásmo z finančných pásiem nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od
01.09.2019.
Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca žiaka hradí aj čiastočné
režijné náklady vo výške 0,20 € v úhrne na stravu na jeden deň.
(Desiata)
Základná škola
Obed
€
od 6 do 11 rokov
€
3. pásmo
1,21
Réžia
Celkom príspevok rodiča/zákonného zástupcu žiaka

(Olovrant)
€
-

Spolu
€
1,21
0,20
1,41

V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní v ZŠ, je zákonný zástupca povinný odhlásiť
stravníka zo stravy vopred v súlade s Prevádzkovým poriadkom ŠJ. Ak žiak nebude zo
stravy odhlásený, zákonný zástupca uhradí stravné v plnej výške.

5. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú
kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka
práce (stravovanie zamestnancov).

4

Zamestnanci a cudzí stravníci (dôchodcovia) uhrádzajú okrem príspevkov na nákup
potravín na jedno jedlo vo výške 1,41 € - 3. pásmo z finančných pásiem ministerstva a
režijné náklady vo výške 1,59 €.
(Desiata)
Stredná škola
€
od 15 do 19 rokov
3. pásmo
Réžia
Celkom príspevok dospelého stravníka

Obed
€
1,41

(Olovrant)
€
-

Spolu
€
1,41
1,59
3,00

Zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok po skončení kalendárneho
mesiaca, v ktorom sa strava poskytovala, a to podľa počtu skutočne odobratých
obedov.
§6
Dotácia na stravu
1. Rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa upravuje zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení.
2.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v MŠ a v ZŠ individuálne, ak
zákonný zástupca dieťaťa/žiaka preukáže obci, že spĺňa podmienky na poskytnutie
dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z., nakoľko obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ je
žiadateľom dotácie.
§7
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Konskej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 09.08.2021 Uznesením č. 306/2021.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie 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,
ktoré bolo schválené dňa 14.08.2019 uznesením č. 71/2019 v znení neskorších
dodatkov č.1 až 3.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

Ing. Janka Stupňanová
starosta obce

VYVESENÉ: 10.08.2021

ZVESENÉ: 26.08.2021
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