Obec Dojč, v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 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 a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2016
o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vymedzenie
školského obvodu, upraviť podmienky zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a určenia
a uhrádzania príspevkov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka na čiastočnú
úhradu nákladov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč, ako aj
podmienky neuhrádzania a odpúšťania jednotlivých príspevkov.
(2) Obec Dojč (ďalej len „obec“) určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
b) príspevok na čiastočnú ohradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
(3) Podľa § 20 školského zákona ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku
v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási.
(4) Podľa § 19 a § 20 školského zákona, povinná školská dochádzka začína začiatkom školského
roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Článok 2
Určenie školského obvodu
(1) Základná škola s materskou školou v Dojči je školským obvodom pre ţiakov s trvalým
pobytom v obci Dojč a podľa § 8 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 boli
dohodou vytvorené spoločné školské obvody pre niţšie sekundárne vzdelávanie, ktoré tvoria
obce Šajdíkove Humence a Koválov.

(2) Škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude ţiak plniť
povinnú školskú dochádzku, je povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému
zástupcovi ţiaka cestovné náklady na dopravu ţiaka do tejto školy a späť do miesta trvalého
bydliska vo výške ceny hromadnej dopravy, ak dopravu nezabezpečí inak.
Článok 3
Určenie miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
(1) Obec určuje pre Základnú školu s materskou školou v Dojči, ktorá je v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne:
a) v Základnej škole s materskou školou v Dojči sa zápis dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky koná v druhú aprílovú stredu príslušného kalendárneho roka,
b) v osobitných závaţných prípadoch môţe riaditeľ školy dohodnúť so zákonným
zástupcom ţiaka náhradný termín zápisu.
(2) Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi riaditeľ
školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole, na
webovom sídle školy a zriaďovateľa.
Článok 4
Určenie miesta a času zápisu v materskej škole
(1) Zápis detí do materskej školy sa uskutočňuje od 1. mája do 31. mája príslušného
kalendárneho roka
(2) Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi
riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste
v materskej škole, na webovom sídle školy a zriaďovateľa.
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
(1) Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi Základnej školy s materskou školou
doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(3) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa,
ktoré:

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu chodoby alebo z rodinných dôvodov preukazateľným
spôsobom,
b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závaţnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupa pomernú časť určeného
príspevku, ktorú urči riaditeľ školy.
(4) Obec Dojč je zriaďovateľom školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou.
(5) Školský klub zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania
a v čase školských prázdnin.
(6) Obec Dojč je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej jedálne pri
Základnej škole s materskou školou v Dojči.
(7) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deľom, ţiakom, zamestnancom škôl a školských
zariadení a iným fyzickým osobám (§ 140 školského zákona) za čiastočnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade
s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výţivové dávky) bez úhrady reţijných
nákladov na výrobu, výdaj jedla a nápojov.

(8)

Výška príspevku sa určuje nasledovne:

Mesačný príspevok v MŠ v €

10

Mesačný príspevok v ŠKD v €

2

V súlade s § 28 školského zákona sa príspevok uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci,
bezhotovostne na účet: SK95 5600 0000 0092 0970 9003

(9)

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou
v Dojči v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení sa určuje nasledovne:

Stravníci

desiata

Obed

olovrant

Spolu v €

Od 2 do 6 rokov

0,26

0,64

0,22

1,12

Od 6 do 11 rokov

0,30

0,95

x

1,25

Od 11 do 15 0,34
rokov

1,01

x

1,35

Zamestnanci

x

2,24

x

2,24

Iné fyzické osoby x

2,24

x

Článok 6
Neuhrádzanie príspevku
(1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 28
ods. 6 a ods. 7 písm. b) školského zákona.
(2) Obec rozhodne o neuhrádzaní príspevku v zmysle § 28 ods. 7 písm. a) alebo § 114 ods. 7
školského zákona po predloţení:
a) ţiadosti zákonného zástupcu,
b) dokladu o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov,
c) dokladu o trvaní choroby,
d) preukazateľným spôsobom doloţených rodinných dôvodov.
(3) Na neúplné ţiadosti, alebo ţiadosti, ktoré nebudú obsahovať predpísané doklady sa
neprihliada.
(4) Ţiadateľ je povinný oznámiť obci skutočnosť, ţe prestal byť poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi do ôsmich dní odo dňa, keď nastala
skutočnosť.
(5) V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v ods. 4 je ţiadateľ povinný uhradiť príspevok
za obdobie, za ktoré príspevok nebol uhradený.
Článok 7
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Zrušujú sa:
a) č. 9, ktorým sa určuje školské obvody pre jednotlivé školy schválené 23.02.2004 uznesením
číslo C/6,
b) č. 2/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni schváleného Obecným zastupiteľstvom 12.02.2009
uznesením č. 6/2009,
c) č. 2/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni schváleného Obecným zastupiteľstvom 18.11.2009
uznesením č. 61/2009,
d) č. 2/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa
30.09.2011 uznesením č. 61/2009,

e) č. 2/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni schválené obecným zastupiteľstvom 16.12.2013
uznesením č. 68/2013.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 1/2016 o určení školského obvodu na území obce
Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení bolo schválené uznesením ObZ v Dojči zo dňa
14. apríla 2016 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Dojč.
PaedDr. Slavomíra Melišová, v.r.
starostka obce
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