
 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Šišov č. 1/2019  

 

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

o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole  

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu vo výdajnej školskej jedálni  
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Obec Šišov, v súlade s ustanovením § 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 doplnení niektorých zákonov. 

 v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Obce Šišov č. 1/2019 

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

o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole  

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu vo výdajnej školskej jedálni  

 

PRVÁ  ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 

Účel 

1) Toto všeobecné záväzne nariadenie (Ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti 

rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutie súdu (ďalej len 

zákonný zástupca) navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Šišov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) Obec Šišov je zriaďovateľom škôl: 

Materská škola, Šišov 156 

Základná škola, Šišov 74 

3) Obec Šišov je zriaďovateľom školských zariadení: 

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Šišov 156 

 

Článok 2 
Predmet 

1) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole, Šišov 74  

2) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Šišov 156 

3) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu 



 

 

4) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni 

5) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni. 

 

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, Šišov  74 (ďalej len zápis ) . 

2) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, 

keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

3) Zápis detí sa koná v jednotlivých školách takto: 

a) Základná škola:  termín zápisu 1.4. – 30.4., ktorý predchádza začiatku školského 

roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.  

Miesto zápisu: budova Základnej školy, Šišov 74.  

b) Materská škola: termín zápisu 1.5. – 31.5., ktorý predchádza začiatku školského 

roka.  

Miesto zápisu: budova Materskej školy, Šišov 156.  

4) Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje: 

a) meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 

národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko  

b) meno a priezvisko zákonných zástupcov, trvalé bydlisko, adresa zamestnávateľa, 

kontakty na zákonných zástupcov. 

 

Článok 4 

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 v sume 7 €. 

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 

v hotovosti do pokladne materskej školy 

 

 

TRETIA  ČASŤ 

Školské zariadenia  

a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov  

 

 



 

 

Článok 5 

Školský klub detí 

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

mesačne zákonný zástupca dieťaťa prihláseného do školského klubu detí sumu: 

 za žiaka prihláseného do 13.00 hod. – vo výške 2,00 €/mesiac, 

 za žiaka prihláseného do 15.30 hod. – vo výške 3,00 €/mesiac. 

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci 

v hotovosti do pokladne školy. 

 

Článok 6 

Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania  

Školská jedáleň, výdajná 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. 

2) Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských 

zariadení.  

3) Školská jedáleň poskytuje stravovania za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

a) Stravníci od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ celodenné)  1,27 € 

desiata – 0,30 €, obed – 0,72 €, olovrant – 0,25€  

b) Stravníci od 6 – 11 rokov ( žiaci ZŠ obed )  1,09 € 

c) Stravníci od 11 – 15 rokov ( žiaci ZŠ obed)  1,16 € 

d) Zamestnanci ZŠ a MŠ (obed)    1,26 € 

Z toho príspevok za zamestnancom ZŠ zo SF :  0,30 € 

e) Dospelí a cudzí      1,26+1,66 = 2,92 € 

4) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín podľa príslušného 

finančného pásma (1,26 €) aj režijné náklady vo výške 1,66 € za jeden odobratý obed. 

5) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 

riaditeľke ZŠ a MŠ  príslušné doklady, je výška príspevku rodiča ( zákonného zástupcu) 

a) Stravníci od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ celodenné)  0,27 € 

b) Stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed)   0,09 € 

c) Stravníci od 6 – 11 rokov ( žiaci ZŠ obed)  0,16 € 

6) Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred na bankový účet zariadenia 

školského stravovania: ŠJ ako súčasť ZŠ, Šišov 156.  

 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 



 

 

 

Článok 8 

1) Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné 

záväzné nariadenia Obce Šišov č. 1/2018 zo dňa 09.07.2018.cne  

       2)  Toto VZN č. 1/2019 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Šišove dňa    
             26.3.2019 uznesením č. 329 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na  
             úradnej tabuli obce. 
 
V Šišove, dňa 29.3.2019 

 

            

        ______________________ 

              Ing. Elena Valachová 

         starostka obce 


