Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Nemšová 12. 02.2018.
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 21.02. 2018
NÁVRH
Mesto Nemšová v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Nemšová č. .... /2018
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení
výšky prípevkov príspevkov pre škoôy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nemšová.
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje 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) detí navštevujúcich školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nemšová v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Mesto Nemšová je zriaďovateľom škôl:
Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová s elokovanými triedami na uliciach Kropáčiho
1, Ľuborčianska 2 a Trenčianska 43;
Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová;
Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová.
3) Mesto Nemšová je zriaďovateľom školských zariadení:
Školský klub detí, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová;
Centrum voľného času pri Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová;

Školská jedáleň, Školská 9, 914 41 Nemšová;
Školská jedáleň ,Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová a jej elokovaných tried.

Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová.
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2. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou materskej školy
3. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí.
4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
5. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole.
6. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti.

DRUHÁ ČASŤ
Školy
Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).1)
2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.2)
3) Zápis detí sa koná takto:
Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová
miesto zápisu: Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová,
termín zápisu: v utorok a stredu prvý týždeň v mesiaci apríl bežného roka od 14:00 hod.
do 17:00 hod. v učebni na 1. poschodí základnej školy.

TRETIA ČASŤ
Školy a školské zariadenia
a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov

Článok 4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 13,00 € za dieťa počas mesiacov
september až jún, a 25,00 € na jedno dieťa počas mesiacov júl a august.
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Článok 5
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej
škole
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
mesačne zákonný zástupca dieťaťa, resp. dospelý študent vo výške:
a) individuálne štúdium:
b) kolektívne štúdium:
c) individuálne štúdium pre žiaka nad 25 rokov:
d) kolektívne štúdium pre žiaka nad 25 rokov:

5,- €
4,- €
30,- €
20,- €

Článok 6
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa vo výške 5,- €.

Článok 7
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centrum voľného času pri Základnej
škole, Janka Palu 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa vo výške 3,- € za príslušný školský
rok.
Článok 8
Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania
Školská jedáleň
1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby
pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so
súhlasom mesta Nemšová a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2) Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení aj
v čase školských prázdnin. So súhlasom mesta Nemšová a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/ 1,27 €
(desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0,25 €),
b) stravníci od 6 – 11 rokov /žiaci ZŠ obed/ 0,95 €,
c) stravníci od 11 – 15 rokov /žiaci ZŠ obed/ 1,01 €,
d) stredná škola študenti 1,12 €.
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží
vedúcej jedálne príslušné doklady, výška príspevku na dieťa a deň činí rozdiel medzi
úhradou nákladov na stravu a dotáciou na stravu z ÚPSVaR.
Školská jedáleň Odbojárov 177/8 a jej elokované triedy poskytujú stravovanie za
čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € /mesiac pre jedno dieťa MŠ,
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ktoré uhrádza zákonný zástupca.
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 1,26 € pre dospelých stravníkov
v Školskej jedálni, Odbojárov 177/8 a jej elokované triedy. Dospelí stravníci v Školskej
jedálni, Školská 9, Nemšová hradia 1,12 €.
5) Cudzím stravníkom stravujúcim sa v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová, je určená
úhrada nákladov vo výške 2,50 € (1,12 € finančná norma na potraviny + 1,38 režijné
náklady) okrem detí v Materskej škole sv. Gabriela. Cudzím stravníkom stravujúcim sa
v Školskej jedálni, Odbojárov 177/8 a jej elokovaných triedach je určená úhrada nákladov
vo výške 2,71 € (1,26 € finančná norma na potraviny + 1,45 € režijné náklady).
Pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová, ktorými sú
deti Materskej školy sv. Gabriela je určená úhrada nákladov vo výške 2,50 € ( finančná
norma na potraviny vo výške 1,12 €, v členení desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 € +
režijné náklady 1,38 € v členení 0,25 € desiata, 0,90 € obed a 0,23 € olovrant).
6) Príspevok sa platí mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do
pokladne jedálne, bezhotovostne na určený účet, prípadne poštovou poukážkou.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 9
1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 28.02.2018
uznesením č. ... zo dňa 28.02.2018.
2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta Nemšová.
3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej.
4) Týmto VZN mesta Nemšová sa ruší VZN č. 3/2016.

V Nemšovej dňa 28.02.2018

Ing. František Bagin
primátor mesta

1) § 20 ods. 2 prvá veta zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
niektorých zákonov
2) § 19 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
zákonov
3) § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
niektorých zákonov
4) § 28 ods. 7 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
zákonov
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a doplnení
niektorých
a doplnení
niektorých

