Návrh
Mesto Trenčianske Teplice v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 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
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ...../2019
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

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel
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 školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice.
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.
3) Mesto Trenčianske Teplice je zriaďovateľom školských zariadení:
Školský klub detí SNP 6, ako súčasť Základnej školy Andreja Bagara
Centrum voľného času SNP 6, ako súčasť Základnej školy Andreja Bagara
Školská jedáleň SNP 6, ako súčasť Základnej školy Andreja Bagara

Článok 2
Predmet
1) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Andreja Bagara.
2) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole.
3) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Základnej umeleckej školy.
4) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Školského klubu detí a s činnosťou Centra voľného času.
6) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej
jedálni pri Základnej škole A. Bagara a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania
v Materskej škole.
DRUHÁ ČASŤ
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
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.
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TRETIA ČASŤ
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
Článok 4
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne sumou na jedno dieťa: 13,50 EUR
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ 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 MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b/ ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin,
c/ prevádzka MŠ bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
4) V prípade podľa bodu 3 písm. c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
5) Zriaďovateľ môže znížiť výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na základe
odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorú predkladá zákonný zástupca dieťaťa.
6) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza alebo po dohode
s riaditeľkou MŠ na dlhšie časové obdobie.
7) Príspevok sa primárne uhrádza bezhotovostne na účet školy prípadne poštovou poukážkou.
Číslo účtu alebo poštovú poukážku poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka MŠ.
Článok 5
Základná umelecká škola
1) Za poskytnutie štúdia v ZUŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom za jedno dieťa mesačne sumou:
a/ pri individuálnom vyučovaní
6,70 EUR
b/ pri skupinovom vyučovaní
4,70 EUR
2) Dospelá osoba, ktorá sa zúčastňuje štúdia v ZUŠ prispieva na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom mesačne sumou:
a/ dospelá osoba - študent
10,00 EUR
b/ iná dospelá osoba
20,00 EUR
3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca, ako aj dospelá osoba vopred do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza alebo po dohode s riaditeľom ZUŠ na dlhšie časové obdobie.
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4) Príspevok sa primárne uhrádza bezhotovostne na účet školy prípadne v hotovosti do
pokladne ZUŠ alebo poštovou poukážkou. Číslo účtu a poštovú poukážku poskytne
zákonnému zástupcovi riaditeľ ZUŠ.
5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ môže zriaďovateľ
znížiť alebo odpustiť a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo
plnoletého žiaka (ďalej len povinná osoba) po predložení dokladu o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
6) Žiadosť podľa bodu 5 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi ZUŠ, ktorý
predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach a zariadeniach
školského stravovania
Článok 6
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca za
jedno dieťa mesačne sumou: 5,50 EUR
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Po dohode
s vedúcim zamestnancom ŠKD je možné príspevok uhradiť aj na dlhšie časové obdobie.
3) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na bankový účet školy. Číslo účtu poskytne
zákonnému zástupcovi vedúci zamestnanec ŠKD.
4) Príspevok môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť a to na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka (ďalej len povinná osoba) po predložení
dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podľa osobitého predpisu.
5) Žiadosť podľa bodu 4 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi zodpovednému za
školské zariadenie, ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3
dní odo dňa jej doručenia.
Článok 7
Centrum voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca za
jedno dieťa mesačne sumou:
a/ športové, telovýchovné a turistické krúžky
2,50 EUR
b/ spoločensko-vedné krúžky
2,50 EUR
c/ pracovno-technické krúžky
2,50 EUR
d/ esteticko-výchovné krúžky
2,50 EUR
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2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Po dohode
s vedúcim zamestnancom CVČ je možné príspevok uhradiť aj na dlhšie časové obdobie.
3) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na bankový účet školy. Číslo účtu poskytne
zákonnému zástupcovi vedúci zamestnanec CVČ.
4) Príspevok môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť a to na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka (ďalej len povinná osoba) po predložení
dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podľa osobitého predpisu.
5) Žiadosť podľa bodu 4 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi zodpovednému za
školské zariadenie, ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3
dní odo dňa jej doručenia.

Článok 8
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a v zariadení školského stravovania v MŠ a podmienky úhrady
Určenie výšky príspevku:
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 podľa vekových kategórií stravníkov.
5) Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ zariadení školského stravovania určuje výšku
finančného príspevku na stravovanie v súlade s finančnými pásmami, ktoré určujú náklady na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásma sú
stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 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
Náklady na
nákup
potravín

Finančné pásmo na nákup
potravín na jedno jedlo

Ukazovateľ

Príspevok
na nákup
potravín

Príspevok
na režijné
náklady

(spolu)

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Desiata

Obed

Olovrant

0,36

0,85

0,24

1,45

-

1,45

-

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

0,25

-

-

1,33

-

1,33

-

1,33*

1,47 *

MŠ denná
stravník – dieťa
v MŠ
MŠ denná
stravník – dieťa
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky

MŠ
zamestnanec

*/ Suma môže byť znížená v súlade s platnou legislatívou a v zmysle zásad čerpania SF
Pozn.: Sumy sú uvedené v eurách.

Školská jedáleň pri ZŠ A. Bagara

Ukazovateľ

Finančné
pásmo na
nákup
potravín na
jedno jedlo

Náklady
na nákup
potravín

Dotácia na
podporu dieťaťa
k stravovacím
návykom

Príspevok na
nákup potravín

Príspevok
na režijné
náklady

1,15

1,15

1,20

-

-

1,23

1,23

1,20

0,03

-

1,33

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

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

*/ Suma môže byť znížená v súlade s platnou legislatívou a v zmysle zásad čerpania SF
Pozn.: Sumy sú uvedené v eurách.
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Podmienky úhrady:
1) 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 MŠ/žiak ZŠ 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.
2) Hodnota jedla pre zamestnancov škôl, školských zariadení a iných stravníkov zahŕňa
výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma a výšku režijných
nákladov.
3) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a výšku režijných
nákladov.
4) 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.
5) 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.

PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Trenčianskych Tepliciach, dňa ............. uznesením č. ..............................
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 01.09.2019
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší platnosť:
a) VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom
je Mesto Trenčianske Teplice.
b) VZN 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.
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4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
Tepliciach.

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

Vyvesené: 10.06.2019
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