VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PORIADIE
č. 2/2021,
ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej
školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni

Dátum účinnosti od: 1.1.2022
Vypracoval: Mgr. Martin Pražienka, starosta obce
Schválilo: Obecné zastupiteľstvo Poriadie, Uznesenie číslo 66/2021 zo dňa 14. 12. 2021.
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Obecné zastupiteľstvo v obci Poriadie, na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení obce
Poriadie č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy,
určujú výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni (ďalej len „VZN“).
Čl. 1
Účel nariadenia
1. Toto VZN podrobnejšie upravuje a určuje :
a) 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) navštevujúce školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Poriadie v súlade so školským
zákonom;
b) miesto, čas a podmienky prijatia dieťaťa materskej školy;
c) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole;
d) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
2. Obec Poriadie je zriaďovateľom školy:
• materská škola Poriadie (ďalej len „MŠ Poriadie“)
3. Obec Poriadie je zriaďovateľom školského zariadenia:
• školská jedáleň pri MŠ.
Čl. 2
Určenie miesta, času a podmienky prijatia do MŠ Poriadie
1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ Poriadie sa prijíma spravidla od troch do šiestich
rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od veku dvoch rokov. 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
povinnosti školskej dochádzky.
2. Riaditeľ MŠ Poriadie po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadosti
na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky
na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.
Termín zápisu:
− od 15. februára do 15 marca – prijímanie žiadostí, evidencia podľa doručenia v
registračnom denníku;
− do 15 apríla – prijímanie rozhodnutí o odklade začiatku plnia povinnej školskej
dochádzky riaditeľom základnej školy;
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− do 30 apríla riaditeľka vydá rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa do materskej
školy.
3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ Poriadie sa prednostne prijíma :
a) dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku;
b) dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
c) dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej dochádzky;
d) dieťa v starostlivosti slobodnej matky alebo osamelého rodiča;
e) dieťa rodičov pracujúcich v trvalom pracovnom pomere;
f) dieťa, ktoré spolu so zákonnými zástupcami má v čase podania žiadosti o prijatí
dieťaťa do MŠ Poriadie trvalý pobyt v obci Poriadie.
4. Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
podľa osobitého predpisu. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo
diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
5. O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po
vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení
všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným
postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.
6. Ak prijaté dieťa nenastúpi do MŠ Poriadie do 15. septembra príslušného kalendárneho
roka bez uvedenia dôvodu zákonným zástupcom, môže riaditeľ MŠ Poriadie toto dieťa
zo školy vylúčiť.
7. V prípade ak prijaté dieťa bez vážnych dôvodov prestane navštevovať MŠ Poriadie
viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a zákonný zástupca to písomne
neoznámi, môže byť dieťa rozhodnutím riaditeľa MŠ Poriadie zo školy vylúčené.
8. Prijímať deti počas školského roka môže riaditeľ MŠ Poriadie iba v prípade
nenaplnenia kapacity školy.
Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
1. Za pobyt dieťaťa v MŠ Poriadie prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne:
a) na jedno dieťa sumou 10 €;
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi;
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu;
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom;
e) 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, ktorú určí zriaďovateľ.
3.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca v
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hotovosti do pokladne MŠ Poriadie.
Čl. 4
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ Poriadie na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
1.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, zamestnancom MŠ Poriadie a školského
zariadenia a iným fyzickým osobám za čiastočnú úhradu nákladov vo výške na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami
(odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a
nápojov.

2.

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na stravníka a jedlo v čase ich
pobytu v školskom zariadení je nasledovne:

(stravníci od 2 – do 6 rokov)

Desiata
Obed
Olovrant Spolu
0,36 €
0,85 € 0,24 €
1,45 €
(slovom: Jedno euro štyridsaťpäť centov/ za jedno dieťa denne.)
(stravníci – zamestnanci)
Desiata
Obed
Olovrant Spolu
X
1,45 €
X
1,45 €
(slovom: Jedno euro štyridsaťpäť centov / za jednu osobu denne).“

3. Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne do 15. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola strava odobratá. Príspevok sa uhrádza v hotovosti
do pokladne MŠ.
4. Zriaďovateľ pri školskom stravovaní uplatňuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020.
Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie dňa 24. 11. 2021.
Pripomienky boli vyhodnotené dňa 9. 12. 2021.
VZN po schválení zverejnené na úradnej tabuli na dobu 15 dní dňa 15. 12. 2021.
VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa 15. 12. 2021.
VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2022.

V Poriadí dňa 15. 12. 2021

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce
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