Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá
č. 14 – 01 - 2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej a o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školských
výchovno-vzdelávacích zariadení v Základnej škole v Zázrivej
V zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 20, § 28 , § 59, § 114 a § 115 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “školský
zákon“) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá (ďalej len “obecné zastupiteľstvo“)
toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá (ďalej len “VZN“).

§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo na základe školského zákona schvaľuje s účinnosťou od 1. 9. 2008
výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej a výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí a Školského strediska
záujmových činností v Základnej škole v Zázrivej.

Materská škola v Zázrivej
§2
Materská škola
(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
(2) Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Materská škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu , ktorý poskytuje
predprimárne vzdelanie.
(3) Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
(4) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských
škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
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§3
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
(1) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na
predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol
odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené
plnenie povinnej školskej dochádzky.
(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku ,
dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
(3) Riaditeľ Materskej školy v Zázrivej po dohode so zriaďovateľom do 15. februára
príslušného kalendárneho roka určí a zverejní, na hlavnom vchode budovy Materskej školy
v Zázrivej, na úradnej tabuli obce a vyhlásením v miestom rozhlase, miesto a termín na
podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský
rok a podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
(4) Riaditeľ Materskej školy v Zázrivej po dohode so zriaďovateľom s dostatočným
predstihom určí a zverejní, na hlavnom vchode budovy Materskej školy v Zázrivej, na úradnej
tabuli obce a vyhlásením v miestom rozhlase, miesto a termín zápisu detí na predprimárne
vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.
(5) Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa §
5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo
diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
(6) Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

§4
Príspevok na pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej
(5) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej zriadenej obcou Zázrivá prispieva zákonný
zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy v Zázrivej mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2
písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Pre Materskú školu v Zázrivej sa určuje výška
príspevku na jedno dieťa za mesiac sumou vo výške 200,- Sk (6,63 eur). / Z toho 100.- Sk /
3,315 eur / na úhradu energií a 100.- Sk / 3,315 eur / na úhradu pomôcok a materiálneho
vybavenia MŠ /.
(6) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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(7) Príspevok v materskej škole 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.

Základná škola v Zázrivej
§5
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.
(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roku,
v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(4) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak
školský zákon neustanovuje inak.
(5) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná prvú stredu v mesiaci február kalendárneho roka,
ktorý je totožný s kalendárnym rokom, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku, o 13 00 hod. v Základnej škole v Zázrivej.
(6) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 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.

§6
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
Školský klub detí
(1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v Materskej
škole v Zázrivej zriadeného obcou Zázrivá prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

3

neskorších predpisov. Pre Základnú školu v Zázrivej sa určuje výška príspevku na jedno dieťa
za mesiac sumou vo výške 70,- Sk (2,32 eur).
(3) Riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou,
môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 2, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

§6
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
Školské stredisko záujmovej činnosti
(1) Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej
činnosti v Materskej škole v Zázrivej zriadeného obcou Zázrivá prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre Základnú školu v Zázrivej sa určuje
výška príspevku na jedno dieťa za mesiac sumou vo výške 20,- Sk (0,66 eur).
(3) Riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou,
môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 2, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

§7
Záverečné ustanovenia
(1) Ďalšie podrobnosti budú rozpracované vo vnútornom poriadku Materskej školy v Zázrivej
a Základnej školy v Zázrivej.
(2) Toto VZN:
a) bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14. 08. 2008,
b) bolo vyhlásené dňa 14. 08. 2008 vyvesením na úradnej tabuli obce,
c) nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2008.

Mgr. Jozef Kazárik
starosta obce Zázrivá
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