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Obecné zastupiteľstvo v Bobote na základe § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov , § 20 ods. 3 a § 28 ods.5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/, zákona č. 544/20010 Z .z o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVR SR v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 

 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

 

 

 

 

 

Návrh VZN o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

vyvesené na obecnej tabuli dňa 25.3.2019 

 

 

Návrh VZN o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole a o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

zvesené z obecnej tabule dňa 11.4.2019 
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I. časť 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

(1) Čas zápisu v základnej škole sa koná spravidla v termíne od 1. apríla do 30. apríla, 

ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 

(2) Miesto zápisu je v priestoroch Základná škola na prízemí so sídlom prevádzky Bobot 

č.63  

 

II. časť 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

(3) Čas zápisu v materskej škole sa koná spravidla v termíne od 1. mája do 30. mája. 

(4) Miesto zápisu je v priestoroch Materskej školy na prvom poschodí so sídlom  

prevádzky Bobot č.63  

 

 

III. časť 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8 €. 

(2) Za deti, ktoré navštevujú posledný rok materskú školu – predškoláci sa výška 

príspevku neuhrádza   

 

IV. časť 

Školský klub detí 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 

mesačne zákonný zástupca dieťaťa sumou 6 €. 

 

V. časť 

Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019 – finančné pásmo č.2 : 

 

 stravníci od 2 do 6 rokov (dieťa MŠ denné)   1,45 € 

(desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) 
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 stravníci od 6 do 11 rokov (žiaci ZŠ obed)   1,15 € 

 dospelí (zamestnanci)      1,33 € 

 dospelí (cudzí stravníci)     1,33 € 

 režijné náklady (dospelí stravníci)    1,67 € 

 zľava pre občanov v dôchodkovom veku, ZŤP  0,50 € 

 

(2) Príspevok sa platí do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou, 

bezhotovostným prevodom, internetbankingom na číslo účtu v tvare IBAN:  

SK71 5600 0000 0006 5031 6007.  

 

(3) V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení 

neskorších predpisov a ktorých sa dopĺňa zákon č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

poskytuje dotácia: 

 na deti podľa §4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej koly  

 na deti podľa §4 ods.3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od 

2-5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce  v domácnosti. ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima 

  na deti podľa §4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej 

škole, okrem detí v poslednom ročníku, je menej 50% detí z rodín, ktorým sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

  na deti podľa §4 ods. 3 písm. d),  navštevujúce základnú školu   

 

(4) Poskytnutá dotácia na stravu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

v súlade zo zákonom č. 544/2010 Z.Z o dotáciách je vo výške 1,20 €. Na dieťa pre materské 

školy navštevujúce posledný ročník materskej školy od 1.1.2019 a pre deti navštevujúce 

základnú školu od 1.9.2019. Dotácia je určená na obed a iné jedlo (iné jedlo podľa platnej 

školskej legislatívy  je doplnkové jedlo – desiata a olovrant) 

 

(5) Dotácia na stravu je poskytnutá ak sú splnené dve podmienky, dieťa musí byť 

prítomné na vzdelávaní v škole a musí byť prihlásené na stravu v školskej jedálni. Ak tieto 

podmienky nebudú splnené, náklady na stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. Dieťa 

zákonný zástupca odhlasuje deň vopred do 15,00 hodiny. V prípade neodhlásenia dieťaťa 

napr. pri ochorení si prvý deň neodhlásenia zákonný zástupca môže pripravenú stravu prísť 

prevziať do prepravných nádob do 14,00 hodiny. 

 

(6) Podrobné špecifiká ohľadom stravovania v školskom zariadení (školskej jedálni) sú 

uvedené v prevádzkovo poriadku a na zápisnom lístku školského zariadenia 

 

VI. časť 

Spoločný školský obvod Bobot-Horňany 

Obce Bobot a Horňany na základe dohody zo dňa 25.8.2011 v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zriaďujú spoločný školský obvod Bobot-Horňany pre Základnú školu v Bobote za 

účelom prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov ZŠ Bobot, dochádzajúcich 

z obce Horňany. 
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VII. časť 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 12.4.2019 uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Bobot č. 21/2019 s účinnosťou od 1.9.2019            

 

(2) S nadobudnutím účinnosti VZN č.1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške príspevku za pobyt na čiastočnú 

úhradu nákladov v školských zariadeniach  obce Bobot sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

obce č.2/2015  

 

 

V Bobote, dňa  23.4.2019 

______________________ 

Danka Ďuriačová v.r. 

starostka obce 


