Obec Č i f á r e

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výchove a vzdelávaní a o podmienkach na čiastočnú
úhradu nákladov na stravovanie v Základnej a Materskej škole , poskytnutia príspevkov za pobyt
v materskej škole ,na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

Obecné zastupiteľstvo v Čifároch na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 28 ods. 5, § 114 ods. 6,§
140 ods. 10§ 142a zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní,§ 6 ods.15 zákona č. 596/2003 Z. z
o štátnej správe a v školskej samospráve, zákona č. 544/2010 o dotáciách v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje :
•
•
•
•

Miesto zápisu a školské zariadenia
Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čifáre.
Čl. 2
Miesto zápisu
1. Obec Čifáre určuje miesto zápisu do Základnej školy a materskej školy budovu Základnej
školy na Školskej ulici adresa : Školská 137/10, 951 61 Čifáre v termínoch určených
právnymi predpismi v pracovných dňoch od 7.30 do 14.00. hod.
2. Obec má zriadenú : Základnú školu, Materskú školu, Školskú jedáleň a Školský klub detí
Čl. 3
Výška príspevku v materskej škole

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca (ďalej len ZZ)na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumu 7Eur.
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa :
a. Ktoré je umiestnené v materskej škole a spĺňa podmienky pre povinnú školskú dochádzku
b. Ak zákonný zástupca dieťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že spĺňa
podmienky v zmysle príslušných zákonov( napr. zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi, rozhodnutie súdu, iné ).
3. Príspevok podľa tohto nariadenia sa neuhrádza na dieťa :
•

Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu chorobnosti alebo rodinných dôvodov.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku : mesačne do 25.. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
na účet obce Čifáre.

Čl. 4
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na jedného
žiaka sa určuje vo výške 2 Eur.
2. Termín a spôsob úhrady príspevku : mesačne do 25.. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
na účet obce Čifáre.

Čl.5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Obec – prostredníctvom školskej jedálne poskytuje na základe zákona 544/2010 Z. z.
o dotáciách v znení neskorších predpisov( obedy zadarmo ) a Prihlášky na stravovanie,
stravovanie deťom a žiakom v 3. finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov nasledovne :
A. Materská škola
•

Posledný ročník ........................................................ obed ..........................1,54 Eur
dotácia ......................1,20 Eur
platba ZZ.....................0,34 Eur

•

Stravníci od 2-5 rokov (dovŕšených v auguste)........ ...obed ..........................1,54 Eur

•

Stravníci od 2-5 rokov a rodina je v HN alebo ŽM ......obed........................... 1,54 Eur
dotácia.........................1,20 Eur
platba ZZ.......................0,34Eur

•

Pre celú MŠ, ak je viac ako 50% detí v HN ................Eur/ obed....dotácia........ platba ZZ..... Eur

B. Základná škola ročník 1-4 stravníci od 6-11 rokov
•

Pre celú ZŠ, ..................................................... obed ............1,21
dotácia......... 1,20
platba ZZ.......0,1 Eur

2. Obec prispieva na úhradu režijných nákladov vo výške 0,20 Eur/obed/stravník.

Čl. 6
Spoločné ustanovenie
1. Jednorazový príspevok vo výške 35 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka ako
zábezpeku na spotrebovanú stravnú jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia.
Jednorazový príspevok bude vyúčtovaný po skončení školského roka.

2. Zriaďovateľ určí výšku príspevku podľa predpokladaného počtu školských dní v mesiaci, ktorú
vynásobí počtom platieb za stravnú jednotku podľa príslušnej kategórie stanovenú právnymi
normami.

3. Termín a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je do 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca na účet obce Čifáre, bezhotovostným prevodom, šekovou poukážkou,
alebo do pokladne obce . Zúčtovanie príspevku sa prevedie na konci školského roka.

4. Výška dotácie je 1,20 Eur na jeden obed. Rozdiel medzi dotáciou a cenou stravy dopláca ZZ
dieťaťa, ktoré sa zúčastní vyučovania. Nárok na stravu má dieťa, ktoré sa minimálne 1 hod.
zúčastní vyučovania, pričom pod stravou sa rozumie prioritne hlavné jedlo – obed.
5. Ak dieťa v MŠ odoberá len desiatu, dotácia na stravu sa neposkytne, ak odoberie aj obed
dotácia sa poskytne.
6. Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, dieťa nemá nárok na stravu.
7. Rodič má povinnosť prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 12.00 hod.
v predchádzajúci deň. Dieťa nie je možné odhlásiť zo stravovania ráno v daný deň. Prihlásiť aj
odhlásiť dieťa možno previesť : , telefonicky na tel. číslo alebo osobne.
8. Ak dieťa nie je v škole a nie je odhlásené zo stravovania nemá nárok na dotáciu. V takom
prípade platí zákonný zástupca plnú výšku stravného bez dotácie.
9. Ak dieťa nie je odhlásené zo stravy ZZ môže neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 11.30 – do 12.30 hod.. ZZ uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie.
10. Za neodobratú alebo v čas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
11. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie( potvrdené lekárom –
špecialistom ) a zriaďovateľ nevie zabezpečiť túto špeciálnu stravu, obec vyplatí poskytnutú
výšku dotácie na jedlo zákonnému zástupcovi pri zúčtovaní do 30. kalendárnych dní po
vyhodnotení a odsúhlasení zúčtovania, na jeho účet, alebo v pokladni obce – obecného
úradu Čifáre.
12. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav si vyžaduje diétnu stravu na základe potvrdenia lekára
špecialistu, môže zákonný zástupca dieťaťa zabezpečiť túto stravu donáškou. Strava sa uloží
v školskej jedálni do chladničky, ktoré sa mu počas stravovania – podľa potreby ohreje - vydá
na konzumáciu.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Čifáre .
2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2008 o výchove a vzdelávaní.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia odo dňa zverejnenia.

V Čifároch 22.7.2019

Mgr. Július Czapala
Starosta obce

