Mesto Trenčianske Teplice v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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
a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny.

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach
a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske
Teplice.
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V Článku 1 - Účel - sa mení znenie odseku 2) pričom nový odsek znie:
2) Mesto Trenčianske Teplice je zriaďovateľom škôl:
Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice.
Materská škola, SNP 75, Trenčianske Teplice, ktorej súčasťou je zariadenie školského
stravovania.
Základná umelecká škola, SNP 6, Trenčianske Teplice.
2. Článok 3 - Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole - sa mení za nové znenie:
Článok 3
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole
1) Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „zápis“).
2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

3) Zápis detí v základnej škole sa koná nasledovne:
a) miesto zápisu: Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice,
b) termín zápisu: obdobie od 1. apríla do 30. apríla - deň zápisu oznámi a zverejní vedenie
ZŠ A. Bagara,
c) čas zápisu: od 14.00 hod. do 17.00 hod.
4) Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje nasledovné údaje:
a) dieťa - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo
adresa, kde sa dieťa zdržiava, ak nie je na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna
príslušnosť, národnosť prípadne ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou,
b) zákonný zástupca – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu prípadne adresa miesta,
kde sa zákonný zástupca zdržiava, ak nie je na adrese trvalého pobytu.
5) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle
platnej legislatívy.
3. Článok 8 - Školské jedálne - sa mení za nové znenie:
Článok 8
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a v zariadení školského stravovania v MŠ
1) Školská jedáleň pri ZŠ a zariadenie školského stravovania v MŠ poskytujú svoje služby
deťom MŠ, žiakom škôl, zamestnancom škôl, zamestnancom školských zariadení a iným
fyzickým osobám.
2) Stravníkmi v školskej jedálni a zariadení školského stravovania sú deti MŠ, žiaci škôl,
zamestnanci škôl a školských zariadení na území Mesta Trenčianske Teplice.
3) Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravu (obed) aj iným stravníkom - fyzickým osobám a to
so súhlasom Mesta Trenčianske Teplice.
4) Školská jedáleň pri ZŠ a zariadenie školského stravovania v MŠ poskytujú stravovanie za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín.
5) Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ zariadení školského stravovania určuje výšku
finančného príspevku na stravovanie v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR.
6) Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Základnej škole A. Bagara
a zariadenia školského stravovania v MŠ určuje finančnú výšku príspevku, ktorý uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu
režijných nákladov za každý stravovací deň nasledovne:
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Materská škola - zariadenie školského stravovania
Príspevok
na nákup
potravín

Finančný limit na nákup potravín
Ukazovateľ

€
Desiata

Obed

Olovrant

€

€

€

Dotácia na
podporu dieťaťa
k stravovacím
návykom ak sa
zúčastní
výchovnovzdelávacej
činnosti
a odoberie
stravu
€

MŠ denná
stravník – dieťa
0,32
0,76
0,26
1,34
v MŠ
MŠ denná
stravník – dieťa
0,32
0,76
0,26
1,34
1,20
v poslednom
ročníku MŠ
MŠ
1,33
1,33*
zamestnanec
*/ Suma môže byť znížená v súlade s platnou legislatívou a v zmysle zásad čerpania SF

Príspevok
na nákup
potravín ak
sa dieťa
zúčastní
výchovnovzdelávacej
činnosti
a odoberie
stravu
€

Príspevok
na
úhradu
režijných
nákladov

-

-

0,14

-

-

1,47 *

€

Školská jedáleň pri ZŠ A. Bagara

Ukazovateľ

Finančný
limit na
nákup
potravín

Príspevok
na nákup
potravín

Obed

ZŠ A. Bagara
stravník – žiak 1. – 4. ročníka
ZŠ A. Bagara
stravník – žiak 5. – 9. ročníka
ZŠ A. Bagara
zamestnanec ZŠ
Iný stravník - žiak Súkromnej
strednej športovej školy do 15
rokov
Iný stravník - žiak Súkromnej
strednej športovej školy nad 15
rokov
Iný stravník - zamestnanec
Súkromnej strednej športovej
školy
Iný stravník - fyzická osoba dôchodca
Iný stravník - fyzická osoba –
dôchodca, bývalý zamestnanec
ZŠ

Dotácia na
podporu dieťaťa
k stravovacím
návykom
od 1.9.2019 ak sa
žiak zúčastní
vyučovania
a odoberie stravu
€

Príspevok na
nákup potravín
od 1.9.2019
ak sa žiak
zúčastní
vyučovania
a odoberie stravu

Príspevok
na
úhradu
režijných
nákladov

€

€

€

€

1,16

1,16

1,20

-

-

1,22

1,22

1,20

0,02

-

1,33

1,33*

-

-

1,47*

1,33

1,33

-

-

-

1,33

1,33

-

-

1,47

1,33

1,33

-

-

1,47

1,33

1,33

-

-

1,47

1,33

1,33

-

-

0,73

*/ Suma môže byť znížená v súlade s platnou legislatívou a v zmysle zásad čerpania SF
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7) Príspevok na nákup potravín v plnej sume uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a žiaka
v ZŠ za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, ak dieťa/žiak nemá nárok na dotáciu na
podporu k stravovacím návykom,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni ak:
• zákonný zástupca neodhlásil dieťa MŠ najneskôr do 8.00 hod. z poskytovania stravy
v danom stravovacom dni,
• zákonný zástupca neodhlásil žiaka ZŠ najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
• sa žiak ZŠ zúčastnil vyučovacieho procesu, ale neodobral stravu a nebol odhlásený
z odoberania stravy.
8) Hodnota jedla pre zamestnancov škôl, školských zariadení a iných stravníkov zahŕňa výšku
finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma a výšku režijných nákladov.
9) Príspevok za stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ A. Bagara a zariadení školského
stravovania v MŠ sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
10) Príspevok sa primárne uhrádza bezhotovostne na bankový účet zariadenia školského
stravovania prípadne poštovou poukážkou. Poštovú poukážku ako aj číslo účtu poskytne
príslušný zamestnanec zariadenia školského stravovania.
Čl. 2
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Trenčianskych Tepliciach dňa
29.04.2019, uznesením č. 43/IV/2019.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, v. r.
primátorka mesta
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