MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013

o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 55 /2013
zo dňa : 20.06.2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa určuje výška
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar
nad Hronom.

Čl. I.
Úvodné ustanovenie
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Žiar nad Hronom určuje:
a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole,
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole,
c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí,
d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného
času,
e) určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni,
f) odpustenie alebo zníženie príspevku, v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom,
g) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa zaradeného na základe žiadosti zákonného
zástupcu v Elokovanom pracovisku – Ul. Rudenkova č. 1, Žiar nad Hronom - v triede Aleš.
Čl. II.
Výška príspevku v školách a školských zariadeniach
§2
Materská škola
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského
vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
1. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom mesačne sumou:
a) deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v meste Žiar nad Hronom

10,00 €

b) deti od 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v meste Žiar nad Hronom

20,00 €

50,00 €

c) deti od 2 do 3 rokov
2. Zníženie alebo odpustenie príspevku:
a) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
b) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa:
1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
2. ktoré nedochádzalo do 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,
3. ktoré má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby diagnostikované zariadením
výchovného poradenstva a prevencie a navštevuje materskú školu na dobu
kratšiu ako 4 hodiny a zákonný zástupca o to požiada,
4. ak zákonný zástupca dieťaťa o to požiada a predloží riaditeľovi materskej školy
doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(nízkopríjmová rodina).
§3
Trieda Aleš – elokované pracovisko Ul. Rudenkova č. 1, Žiar nad Hronom
Trieda Aleš zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie s využitím netradičných viaczmyslových
pomôcok a špecifických metód pri práci s nimi zameraných na jedinečnú osobnosť dieťaťa.
Dieťa sa do triedy Aleš zaraďuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
a súhlasu s pravidelnou úhradou mesačného príspevku v zmysle § 3 ods. 1,2.
1. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
zaradeného v triede Aleš , mesačne sumou:
celodenná výchova
poldenná výchova
a vzdelávanie
a vzdelávanie
a) dieťa od 2 do dovŕšenia 3 rokov
b) dieťa od 3 do 6 rokov:

130,00 €
100,00 €

80,00 €
60,00 €

2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
ktoré je zaradené v triede Aleš , uhrádza príspevok mesačne sumou zníženou o príspevok
na výchovu a vzdelávanie poskytnutou zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok nasledovne:

A - B = PR

Vysvetlivky:
A - mesačný príspevok na výchovu a vzdelávanie určený v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) tohto
VZN,
B - príspevok na výchovu a vzdelávanie poskytnutý zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok,
PR – mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa, ktoré má jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky.
3. Neuhradenie mesačného príspevku, alebo jeho časti v lehote splatnosti je dôvodom na
preradenie dieťaťa do školského vzdelávacieho programu v zmysle § 2. tohto VZN.
§4
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná
umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej
školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Poskytuje základné umelecké
vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných
školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým
alebo umeleckým zameraním.
1. Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba ( ďalej žiak ) prispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – Parákovej v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom mesačne sumou:
a) prípravné štúdium – individuálne
skupinové
b) základné štúdium – individuálne
skupinové
c) štúdium dospelých – individuálne
skupinové
d) obligátny nástroj

04,00 €
04,00 €
06,00 €
04,00 €
10,00 €
10,00 €
02,00 €

2. Zníženie alebo odpustenie príspevku:
Príspevok v základnej umeleckej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza
za žiaka,
a) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
b) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že
je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina).
§5
Školský klub detí
Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti , ktoré plnia povinnú školskú
dochádzku na základnej škole činnosť, podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin.

1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom mesačne
sumou:
Príspevok v ŠKD mesačne:

6,00 €

2. Zníženie alebo odpustenie príspevku:
Príspevok v školskom klube detí ŠKD sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje za
žiaka mesačne na
2,00 €
a) zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu,
b) zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina).
§6
Centrum voľného času
1. Centrum voľného času (ďalej len CVČ) zabezpečuje podľa výchovného programu
školského zariadenia výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a
iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v jednom záujmovom útvare CVČ:
a) je za dieťa s trvalým pobytom v meste Žiar nad Hronom

1,00 €

b) je za dospelú osobu
- zamestnanú
- nezamestnanú

6,00 €
3,00 €

c) sa určí za dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Žiar nad Hronom v závislosti od výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v CVČ poskytnutej obcou, v ktorej má dieťa trvalý
pobyt, Mestu Žiar nad Hronom na príslušný kalendárny rok nasledovne:
1. ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, uhradí ročnú dotáciu, určenú VZN Mesta Žiar
nad Hronom, v plnej výške je príspevok za dieťa v CVČ Žiar nad Hronom
mesačne:
1,00 €
2. ak obec, v ktorej má dieťa trvalý, pobyt uhradí ročnú dotáciu za dieťa v CVČ Žiar nad
Hronom nižšiu ako určenú VZN Mesta Žiar nad Hronom alebo neuhradí žiadnu
dotáciu, určí sa mesačný príspevok za dieťa v CVČ nasledovne:
(RD ZH – RDO + 10 €)/10 = MP
Vysvetlivky:
RD ZH - ročná dotácia Mesta Žiar nad Hronom, určená príslušným VZN
RDO - ročná dotácia obce ,v ktorej má dieťa trvalý pobyt
10 € - ročný príspevok za dieťa v CVČ Žiar nad Hronom, určený v zmysle § 6 ods. 2
písm. a) tohto VZN
10 - počet mesiacov v školskom roku
MP - výška mesačného príspevku dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Žiar nad
Hronom.

§7
Zariadenie školského stravovania
Školská jedáleň (ŠJ) je zriadená za účelom prípravy, výdaja, konzumácie jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu pre:
a) deti a žiakov
b) zamestnancov škôl a školských zariadení
c) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
Výdajná školská jedáleň (VŠJ) je zriadená na výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s 2. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR (ďalej len MŠ VV a Š SR) a výšku režijných nákladov určených zriaďovateľom:
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo:

potraviny

a/ detské jasle - raňajky, desiata, obed, olovrant

1,12 €

b/ materská škola - desiata, obed, olovrant
desiata
obed
olovrant

1,12 €
0,26 €
0,64 €
0,22 €

c/ základná škola I. stupeň - desiata
- obed
II. stupeň - desiata
- obed

0,40 €
0,95 €
0,50 €
1,01 €

d/ stredná škola
e/ dospelí stravníci

1,12 €
1,12 €

- obed
- obed

režijné
náklady
0,07 €

spolu

0,07 €

1,19 €

0,06 €

1,01 €

0,08 €

1,09 €

1,19 €

Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.
2. V školskej jedálni určenej zriaďovateľom sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov,
u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie
vydaných MŠ VV a Š SR.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup
potravín pre diétne stravovanie podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom
vydaným MŠ VV a Š SR a výšku režijných nákladov určených zriaďovateľom.
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie
potraviny
a/ materská škola - desiata, obed, olovrant
desiata

1,44 €
0,34 €

režijné
náklady
0,08 €

spolu
1,52 €

0,82 €
0,28 €

obed
olovrant
c/ základná škola

I. stupeň
II. stupeň

d/ stredná škola

1,21 €
1,31 €
1,43 €

- obed
- obed
- obed

0,10 €
0,08 €

1,31 €
1,39 €

Stravníci strednej školy uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.
3. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre
žiakov so zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré
charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR.
Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre
športové triedy podľa vekových kategórií v súlade s 2. finančným pásmom vydaným MŠ VV
a Š SR a výšku režijných nákladov určených zriaďovateľom.
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – pre stravníkov športových tried
potraviny
základná škola I. stupeň
II. stupeň

- obed
- obed

1,13 €
1,20 €

stredná škola

- obed

1,33 €

režijné
náklady
0,07 €
0,09 €

spolu
1,20 €
1,29 €

Stravníci strednej školy uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.
Článok III
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom nadobúda účinnosť
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, s výnimkou § 2, §4 až 7 a § 8 ods. 2, ktoré
nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013.
2. Zrušuje sa VZN č. 2/2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 10/2013 zo dňa 21.02.2013.
V Žiari nad Hronom, 20.06.2013

Mgr. Peter Antal
zástupca primátora

