Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
v súlade zo zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
2. o mieste a čase zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne 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) navštevujúc
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brezina v súlade so zákonom č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Obec Brezina je zriaďovateľom škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity:
Materská škola , Základná škola, a Školská jedáleň.
Článok 2
Predmet
1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
2. o mieste a čase zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Článok 3
Výška a podmienky
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Brezová ulica 138/21, Brezina (ďalej len zápis), v termíne od 1.
apríla do 30. apríla, presný čas a deň oznámi riaditeľ školy do 20. marca na úradnej tabuli obce
Brezina a pred vstupom do budovy základnej školy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v Materskej škole Brezová ulica 260/34, Brezina (ďalej len zápis), v termíne
od 30. apríla do 31. mája, presný čas a deň oznámi riaditeľ školy do 20. marca zverejnením na
úradnej tabuli a pred vstupom do budovy materskej školy.
Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brezová 260/34, Brezina prispieva zákonný zástupca dieťaťa
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 7,- EUR.

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských
zariadení, dôchodcom a cudzím stravníkom. Výška čiastočnej úhrady nákladov podľa vekových
kategórii v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 až 11 školského zákona zriaďovateľ zaraďuje
Školskú jedáleň do III. pásma nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov:
a) Dieťa v MŠ vo výške 1,19 € ak je poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR formou oznámenia pre detí v hmotnej núdzi a pre detí z rodín, ktorých
príjem je najviac vo výške životného minima tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len rozdiel
medzi výškou poskytnutej dotácie a výškou stravnej jednotky.
b) Žiaci v ZŠ vo výške 1,01 €, ak je poskytnutá dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR formou oznámenia pre detí v hmotnej núdzi a pre detí z rodín, ktorých príjem je
najviac vo výške životného minima tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len rozdiel medzi výškou
poskytnutej dotácie a výškou stravnej jednotky, ak tento rozdiel vznikne.
c) Zamestnanci obce Brezina vo výške 1,19 €
d) Dôchodcovia s trvalým pobytom v obci Brezina 1,80 €
e) Cudzí stravníci vo výške 2,50 €

Toto VZN č. 1/2019 bolo prejednané a schválené na zasadnutí OZ dňa: 20.03.2019. Nadobúda
účinnosť dňa: 01.04.2019 uznesením č. 3/5/2019. Týmto sa ruší VZN č. 3/2013.

V Brezine dňa: 30.03.2019
Ing. Mária Baloghová
starostka obce

