Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
Obce Trenčianska Teplá
o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania
v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá

Obec Trenčianska Teplá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Obce Trenčianska Teplá o organizácii, príspevkoch
a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti
Obce Trenčianska Teplá
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských
zariadeniach zriadených Obcou Trenčianska Teplá,
b) 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), ktorého dieťa navštevuje školu a školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá.
2. Obec Trenčianska Teplá je zriaďovateľom:
A. škôl - samostatných právnych subjektov:
a) Materská škola Trenčianska Teplá, J. Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
s elokovaným pracoviskom Dobrá 1103, Trenčianska Teplá
b) Základná škola Trenčianska Teplá, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá.
B. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:
a) Školský klub detí pri ZŠ, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá,
b) Centrum voľného času pri ZŠ, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá,
C. zariadenia školského stravovania:
a) Školská jedáleň pri ZŠ, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
b) Výdajná školská jedáleň pri MŠ, J. Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá,
c) Školská jedáleň pri MŠ, Dobrá 1103, Trenčianska Teplá,
3. V rámci podielových daní obec financuje Súkromnú základnú umeleckú školu, so sídlom
na ul. J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá, ktorej zriaďovateľom je Mgr. Tibor Ukropec,
Tematínska 22, Nové Mesto nad Váhom.

Článok 2
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je:
a) Určenie miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole,
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
b) Určenie výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v Materskej škole, J. Braneckého
129/13, Trenčianska Teplá
c) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Školského klubu detí pri Základnej škole, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
d) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach
školského stravovania.
DRUHÁ ČASŤ
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Článok 3
Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (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 v základnej škole sa koná nasledovne:
a) miesto zápisu: Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá, prízemie,
č. dv. 15, 16, 17.
b) termín zápisu: 4 týždeň v mesiaci apríl, deň: utorok, streda
c) čas zápisu:
15,00 – 17,00 hod.
TRETIA ČASŤ
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania
Článok 4
Výška mesačného 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 11 €.
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia sa neuhrádza na dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádza do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.

4. V prípade podľa bodu 3 písm. c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
5. Zriaďovateľ môže znížiť výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorú predkladá zákonný zástupca dieťaťa.
Článok 5
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva zákonný
zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 1,66 €.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí neuhrádza dieťa, ktorého
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Článok 6
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný
zástupca na jedno dieťa mesačne sumou 4 € na rok v prípade odovzdania vzdelávacieho
poukazu. Pokiaľ dieťa neodovzdá vzdelávací preukaz, úhrada za krúžok činí 17 €.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času neuhrádza dieťa, ktorého
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Článok 7
Zariadenia školského stravovania
1. Školské jedálne poskytujú svoje služby deťom materskej školy, žiakom základnej školy,
zamestnancom školy a školských zariadení a iným fyzickým osobám.
2. Stravníkmi v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení.
3. Školské jedálne poskytujú so súhlasom obce stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú
uvedené v bode 2 tohto článku:
a) študenti stredných škôl, ktorí nemajú možnosť stravovania v škole, ktorú navštevujú,
b) občania obce poberajúci starobný resp. invalidný dôchodok,
c) občania umiestnení v zariadení opatrovateľskej služby,
d) ostatní občania, ktorí majú o stravovanie záujem.
4. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby aj v čase školských prázdnin so súhlasom
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu stravovania, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa,
žiaka a iný stravník je stanovená v závislosti od výšky nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovne:
a) deti materskej školy vo výške 1,12 € za jednu stravnú jednotku, pričom táto pozostáva:
- desiata
0,26 €
- obed
0,64 €
- olovrant
0,22 €
b) stravné pre žiakov základnej školy:
- I. stupeň
0,95 €
- II. stupeň
1,01 €
c) stravné pre zamestnancov škôl a školských zariadení vo výške 1,98 €,

d) stravné pre iné fyzické osoby uvedené v bode 3 písm. a) d) vo výške 1,98 €
e) stravné pre iné fyzické osoby uvedené v bode 3 písm. b) c) vo výške 1,98 €, pričom
rozdiel 0,33 € v režijných nákladoch na jednu stravnú jednotku bude hradený z rozpočtu
obce podľa skutočne odobratých jedál.
6. Príspevok na čiastočnú úhradu stravovania uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a iný
stravník do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca prevodom na účet resp. poštovou poukážkou,
ústrižok ktorej je povinný po zaplatení doložiť škole.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Náležitosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania, štátnej správy v školstve a školskej
samosprávy, ktoré nerieši toto všeobecne záväzné nariadenie, je potrebné vykladať v zmysle
platných právnych predpisov.
2. Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2008 Obce Trenčianska Teplá o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy
a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné dňom 1. 1. 2016.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 25. 11. 2015
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2015

