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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

 

 

č. 2/2015 

 

 

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť škôl a školských zariadení v obci Horovce 

 

 

 

 

 

              
            

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Horovce podľa § 20 ods. 3, zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, podľa §8 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   v y d á v a   toto všeobecne 

záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Horovciach.  

 

        

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť miesto 

a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou 

školou v Horovciach. 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré do začiatku 

školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši 6.rokov veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Prihlásenie dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa vykonáva formou zápisu. 

(3) Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, 

v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa 

nevyberie inú neţ spádovú základnú školu. 

(4) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa i inú základnú školu neţ je 

spádová škola. Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné 

moţnosti školy a to po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí patriacich 

podľa trvalého pobytu k uvedenej spádovej škole, resp. po umiestnení detí v základnej škole 

na základe rozhodnutia súdu. 

(5) Zákonný zástupca môţe zapísať dieťa iba na jednu školu 

 

 

Čl. 2 

Určenie miesta a času zápisu 

 

 

(1) Miestom zápisu je základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Horovce. 

 

(2) Zápis detí do 1. ročníka v Základnej škole Horovce sa koná kaţdý pracovný deň od 1. 

apríla do 30. apríla. Prvý deň zápisu sa stanovuje na deň 1. apríl kalendárneho roka . Ak 

tento deň pripadá na deň pracovného voľna, prvým dňom zápisu je najbliţší pracovný 

deň. 

 

(3) Čas zápisu sa určuje následovne: 

 

a.) Zápis detí do 1. ročníka sa koná v pracovnom čase  od 15,00 – 17,00 hod. 

b.) V mimoriadnych prípadoch je moţné na základe dohody medzi riaditeľom základnej 

školy a zákonným zástupcom dieťaťa uskutočniť zápis aj mimo oficiálne stanoveného 

času zápisu, musí však byť dodrţané, aby sa zápis uskutočnil v termíne od 1. apríla do 

30. apríla v kalendárnom roku, v ktorom je začiatok školského roka, v ktorom má 

dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 



c.) Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zabezpečuje 

riaditeľ základnej školy s materskou školou. Oznámenie o mieste a čase zápisu 

zverejňuje riaditeľ školy najneskôr 15 dní pre začiatkom zápisu spôsobom v mieste 

obvyklým (na úradnej tabuli školy, na web stránke školy, v obecnom rozhlase a pod.). 

Oznámenie o zápise môţe obsahovať aj ďalšie podrobnosti (napr. priestory v ktorých 

sa zápis uskutoční, poţadované doklady a pod.). 

d.) Zriaďovateľ zverejňuje informáciu o čase a mieste zápisu na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole Horovce kaţdoročne na svojej internetovej stránke. 

 

 

Čl. 3 

Sankcie 

 

         Obec Horovce je oprávnená kontrolovať dodrţiavanie uloţených povinností 

zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uloţiť pokutu do výšky 331,50 €, ak 

zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.  

 
 

Čl. 4 

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa čiastkou 5 €. 

 

 

Čl. 5 

Príspevok na školský klub detí 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 

mesačne zákonný zástupca dieťaťa čiastkou 4 €. 

 

 

Čl. 6 

Príspevok na stravu v školskej jedálni  

 

1. Školská jedáleň  poskytuje svoje sluţby pre deti, ţiakov a zamestnancov školy 

a školských zariadení. 

2. Stravníkom v školskej jedálni sú deti, ţiaci, zamestnanci školy a školského 

zariadenia. 

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené 

v bode 2 tohto článku, a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva /cudzí stravníci a dôchodci/ 

4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov ( v súlade s finančnými 

pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo stanovenými Ministerstvom 

školstva SR) nasledovne : 

 



- Stravníci od 2-6 rokov na desiatu, obed, olovrant(dieťa v MŠ celodenne) 1,05 

€ 

- Stravníci od 2-6 rokov za desiatu, obed(dieťa v MŠ-pol dňa)                    0,84 € 

- Stravníci od 6-11 rokov (ţiaci ZŠ obed)                                                     0,88 € 

- Stravníci- dospelí – zamestnanci za obed                                                   1,05€ 

v členení 0,95 zamestnanec a 0,10 € zo sociálneho fondu 

- Bývalí zamestnanci obce majú nárok na stravu  v cene bez reţie, t.j.  1,05€. 

Nemajú nárok na príspevok zo SF 

5.  Hodnota obeda pre dospelých stravníkov, vrátane réţie (1,10 €) je vo výške 2,15 € 

6. Iné fyzické osoby (cudzí stravníci) platia celú hodnotu obeda ( hodnota nákupu 

potravín na jedno jedlo + réţia). 

7. Zamestnanci obce Horovce platia úhradu za obed v zmysle Zákonníka práce 

 

Čl. 7 

Účinnosť 

 

 

(1) Toto VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole Horovce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Horovciach, dňa 11.12.2015 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Horovciach. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je 

podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov. 

(3) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie obce Horovce č. 1/2008 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Horovce. 

 

 

                   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016 

 

                V Horovciach, 25.11.2015 

                

 

 

 

Milan Velas, v.r. 

 starosta obce                                                              


