Všeobecne záväzné nariadenie Obce Novoť

číslo: …3.../2015

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
za pobyt v materských školách,
a na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Novoť dňa:

26.11.2015

Dátum zvesenia návrhu VZN č. 3/2015

14.12.2015

VZN schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva Obce
Novoť dňa:

14.12.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

15.12.2015

VZN nadobúda účinnosť odo dňa:

1.1.2016

Obec Novoť v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, §140 ods. 9 zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 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
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
za pobyt v materských školách, a na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom klube v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí.
2) Predmetom tohto VZN je Základná škola s materskou školou v Novoti, ktorej
súčasťou je Školský klub detí pri ZŠ.

§2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole bude prispievať zákonný zýstupca dieťaťa
na čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa mesačne od 1. 2. 2016 sumou 8 €.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa 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,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej 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.
2) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom
školy.

§3
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
bude prispievať zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka
od 1. 1. 2016 sumou 5 €.
2) Riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorého súčasťou je školský klub detí, môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 114 ods. 8, zákona 245/2008 ,
ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu (Zákon č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom
školy.
§4
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce
Novoť dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
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