Prevádzka Materskej školy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dunajskom Klátove na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Zb. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecné
záväzné nariadenie
- o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Článok 1 - Všeobecné ustanovenia
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov
alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v súlade so zákonom č. 245/2008 Zb. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Dunajský Klátov je zriaďovateľom školského zariadenia:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajský Klátov
Magyar Tannyelvű Óvoda – Dunatőkés
3) Predmetom tohto VZN je:
a) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa do materskej školy
b) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
c) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
Článok 2 - Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
materskej škole
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
materskej škole (ďalej len zápis)
2) Zápis detí sa koná v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy.
3) Termín zápisu je zverejnený na Úradnej tabuli obce.
4) Materská škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
5) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,93 €.

Článok 4 – Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 6.- €
2) Príspevok sa neuhrádza zo zákona za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca 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.
3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 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
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
4) V prípadoch podľa bodu 3 písm. a) až c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa
5) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku spolu s potvrdením o ochorení dieťaťa, prípadne
iným dokladom musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť riaditeľke materskej školy, ktorá
postupuje doklady na Obecný úrad najneskoršie do 3 pracovných dní.
6) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dvojmesačne dopredu do 10. dňa v prvom príslušnom
kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne materskej školy.
Článok 5 – Školská jedáleň
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti ktoré navštevujú materskú školu za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín:
- desiata:
- obed:
- olovrant:

0,26 €
0,64 €
0,22 €

2) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží riaditeľke
materskej školy príslušné doklady, je výška príspevku podľa rozhodnutia MPSVaR SR.
3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dvojmesačne dopredu do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti do pokladne materskej školy.
Článok 8 - Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 27.07.2017 uznesením číslo III/2017/A1 a
nadobúda účinnosť od 01.09.2017.
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