Mesto Dudince v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona SNR 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), na základe doplnkov zákona 596/2003 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
č. 4/2022
o zápise dieťaťa do Spojenej školy Dudince,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej
škole Spojenej školy Dudince,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v
Základnej umeleckej škole Spojenej školy Dudince,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí
Spojenej školy Dudince,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni Spojenej školy Dudince,
o zložení orgánov školskej samosprávy Spojenej školy Dudince zriadenou Mestom
Dudince
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Účel VZN
1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a
povinnosti rodičov dieťaťa alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
zákonný zástupca), ktorého dieťa navštevuje školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dudince v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Mesto Dudince je zriaďovateľom Spojenej školy, Ľ. Štúra 155/23, Dudince,
ktorá je spojená z dvoch organizačných zložiek: Základnej školy s materskou školou,
ktorej súčasťou je školský klub detí a zariadenie školského stravovania a Základnej
umeleckej školy.
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§2
Predmet VZN
1)
Určenie termínu a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Spojenej škole Dudince - organizačná zložka základná škola (ďalej ZŠ),
materská škola (ďalej MŠ), základná umelecká škola (ďalej ZUŠ).
2)
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom
dieťaťa v Spojenej škole Dudince - organizačná zložka MŠ.
3)
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Spojenej školy Dudince - organizačná zložka ZUŠ.
4)
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí, ktorý je súčasťou ZŠ.
5)
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni, ktorá je súčasťou Spojenej školy Dudince.
DRUHÁ ČASŤ
Zápis na predprimárne a primárne vzdelávanie
§3
Miesto a termín zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie
1)

Miesto a termín zápisu určí riaditeľ školy v termíne od 1. apríla do 30. apríla a
po dohode so zriaďovateľom tieto informácie zverejní.

2)
Miesto a termín konania zápisu oznámi riaditeľ školy zriaďovateľovi do 20.
marca bežného roka.
Miesto a termín na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie
1)
Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie a podmienky na prijatie dieťaťa určí riaditeľ školy v termíne od 30. apríla
do 31. mája a po dohode so zriaďovateľom tieto informácie zverejní.
2)
Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského
roka, ak to kapacita zariadenia umožňuje.
3)
V prípade, že riaditeľ školy nevie zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie dieťaťa,
ktoré má špecifické výchovno-vzdelávacie potreby, takéto dieťa nemusí byť do MŠ
prijaté.
V prípade, že sa u dieťaťa vyskytnú špecifické výchovno-vzdelávacie potreby po jeho
prijatí do MŠ a riaditeľ školy nebude vedieť zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie
takéhoto dieťaťa, môže dôjsť k vylúčeniu dieťaťa z MŠ.
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Miesto a termín zápisu do ZUŠ
Miesto a termín zápisu určí riaditeľ školy v termíne od 1. apríla do 15. júna a po
dohode so zriaďovateľom tieto informácie zverejní.
TRETIA ČASŤ
Poplatky a príspevky v školských zariadeniach
§4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
1) Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
MŠ mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 10, - €.
2)
Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do l0. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ
1)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva zákonný
zástupca mesačne na jedného žiaka
a/ pre štúdium v hudobnom odbore sumou
9,- €
b/ pre štúdium vo výtvarnom odbore sumou
7,- €
c/ pre prípravné štúdium sumou
7,- €
2)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva dospelá
osoba /zárobkovo činná alebo nad 25 rokov/ mesačne
a/ pre štúdium v hudobnom odbore sumou
25,- €
b/ pre štúdium vo výtvarnom odbore sumou
25,- €
§6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD
prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 10,- €.
2) V prípade, že riaditeľ školy nevie zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie dieťaťa,
ktoré má špecifické výchovno-vzdelávacie potreby, takéto dieťa nemusí byť do
ŠKD prijaté. V prípade, že sa u dieťaťa vyskytnú špecifické výchovno-vzdelávacie
potreby po jeho prijatí do ŠKD a riaditeľ školy nebude vedieť zabezpečiť
podmienky pre vzdelávanie takéhoto dieťaťa, môže dôjsť k vylúčeniu dieťaťa z
ŠKD.
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3) Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na dochádzku do materskej
školy v čase letnej prevádzky (mesiacov júl, august) je povinný uhradiť príspevok.
4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza podľa zákona 245/2008 § 28 ods. 6
zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,32)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
5) Zriaďovateľ materskej školy podľa zákona 245/2008 § 28 ods. 7 zákona o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa ak:
a) o to zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada a to z dôvodu prerušenia
dochádzky do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní , z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom za čas prerušenej dochádzky,
b/ nebolo záväzne prihlásené a nedochádzalo do materskej školy v čase letnej
prevádzky (mesiacov júl, august).

§7
1)
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Dudince, poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu
režijných nákladov v školskej jedálni.
Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak na základe podania prihlášky (zápisný
lístok) na odber stravy, ktorú podáva zákonný zástupca v termíne stanovenom školskou
jedálňou a to, elektronicky cez Edupage potvrdením prihlášky na stravu, alebo písomne
odovzdaním zápisného lístka.
Prihlášku na stravovanie podávajú zákonní zástupcovia aj tých žiakov, ktorí sa v ŠJ
stravovali v minulom období.
2)
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza
výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaným
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výška
príspevkov je nasledovná:
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Materská
škola

Desiata

Obed

Olovrant

Náklady
Dotácia
na nákup
na podporu
potravín
dieťaťa
spolu
k stravovací
m návykom

Platba
zákonného
zástupcu
za jeden
obed

Stravníci 2-6
rokov

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0€

1,54 €

Stravníci 2-6
rokov-

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

1,30 €

0,24 €

*s dotáciou na
stravovanie

Základná
škola

Stravníci 6-11
rokov

Náklady na nákup Dotácia na podporu Platba
zákonného
potravín spolu
dieťaťa
zástupcu za jeden obed
k stravovacím
návykom
1,21 €

0€

1,21 €

Stravníci 6-11 1,21 €
rokov –
*s dotáciou na
stravovanie
Stravníci 111,30 €
15 rokov

1,30 €

0€*

0€

1,30 €

Stravníci 11- 1,30 €
15 rokov –
*s dotáciou na
stravovanie

1,30 €

0€

*vzniknutý rozdiel medzi výškou dotácie 1,30€ a stravnou jednotkou pre deti od 6-11
rokov 1,21€ sa po vyúčtovaní použije na skvalitnenie kultúry stravovania v ŠJ.
Ak je stravná jednotka vo výchovnom zariadení vyššia ako je výška dotácie,
zriaďovateľ má právo požadovať úhradu vo výške rozdielu od rodiča.
3)
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a) Príspevok na stravovanie uhrádza prihlásený stravník v mesiaci september do
10. dňa
v mesiaci. Pokyny k platbám, ako aj rozpisy za jednotlivé mesiace a čísla účtov sú
zverejnené na web stránke školy.
b) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne
(režijné náklady) je 4,- € za 1 mesiac. Povinnosť uhradiť príspevok má dieťa/žiaka,
ktorý odobral najmenej jedno hlavné jedlo.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa tohto VZN zákonný
zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza v mesiaci september do 20. dňa – prvá platba
(september – december) a v mesiaci január do 20. dňa – druhá platba (január – jún).
Poplatok za stravu môže zákonný zástupca uhrádzať aj mesačne do 20. dňa príslušného
mesiaca.
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §140 ods. 11 má
dieťa/žiak nárok
na odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ak zákonný
zástupca neplnoletého dieťaťa/žiaka o to písomne požiada a predloží zriaďovateľovi
potvrdenie o hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
4) Zamestnanci školy a iné fyzické osoby (cudzí stravníci) majú výšku príspevku
určenú v kategórií stravníci od 15 - 19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom
zverejneným MŠVVaŠ SR. Okrem príspevkov na nákup potravín uhrádzajú aj režijné
náklady. Výška príspevkov je nasledovná:

Náklady na nákup Príspevok na režijné Platba za
potravín
náklady k obedu
obed spolu
Stravníci
zamestnaní v škole

1,41 €

1,20 €

2,61 €

Cudzí stravníci

1,41 €

1,60 €

2,91 €

jeden

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (ďalej len Dotácia na stravu) sa
poskytuje na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej a základnej škole:
a/ na každé dieťa, v poslednom ročníku materskej školy (zároveň dieťa, ktoré je
zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie) alebo v základnej škole, na ktoré si
zákonný zástupca, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je, neuplatnil daňový bonus
(osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov...) a ktoré nedovŕšilo 15 rokov
veku,
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b/ na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima,
c/ na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu,
v ktorej je najmenej 50% detí v hmotnej núdzi,
d/ na dieťa v ZŠ, ktoré už dovŕšilo 15 rokov veku a nie je možné z dôvodu veku
dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus.
Dotácia na stravu sa neposkytne:
a/ ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
alebo v základnej škole,
b/ na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej
škole len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda,
c/ na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v
prírode,
d/ na dieťa základnej školy, ktoré plní osobitný spôsob školskej dochádzky
podľa školského zákona
5) Ak zákonný zástupca dieťaťa na základe zápisného lístka stravníka pre osobitné
stravovanie požiada o diétne stravovanie, doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho
lekára (lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav
dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie na základe stanovenej diagnózy so stanovením
odporúčanej diéty, úhrada zákonného zástupcu dieťaťa za poskytnuté diétne stravovanie
v zariadení školského stravovania sa znižuje o poskytnutú dotáciu na stravu o 1,30 € za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že Mesto Dudince ako zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára-špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa prevodom na účet určený zákonným zástupcom,
mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej alebo základnej
školy.
6) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravovanie /dotácia + čiastočná úhrada za potraviny
+ čiastočná úhrada za režijné náklady /uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
za:
a/ odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14. 00 hod.
predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom
dni. Zákonný zástupca odhlasuje dieťa telefonicky alebo formou SMS u vedúcej
školskej jedálne, takisto prostredníctvom Edupage aplikácie,
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b/ neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14. 00 hod.
predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom
dni. Zákonný zástupca odhlasuje dieťa telefonicky alebo formou SMS u vedúcej
školskej jedálne, takisto prostredníctvom Edupage aplikácie.
7) Školskej jedálni pri základnej škole udeľuje týmto zriaďovateľ súhlas na stravovanie
iných fyzických osôb v súlade s postupom podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.
Množstvo cudzích stravníkov si určuje vedúca školskej jedálne na základe kapacitných
možností kuchyne v školskej jedálni.
8) Škola poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka do 31.7.,
alebo bezodkladne po ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni vyúčtovanie
príspevku na školskú jedáleň a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
Nedoplatok vyúčtovania zákonný zástupca uhradí v termíne určenom riaditeľom školy.
Preplatok bude zákonnému zástupcovi poukázaný na účet určený zákonným zástupcom
po vyplnení a odovzdaní tlačiva Žiadosť o vrátenie preplatku, ktoré sa nachádza na web
stránke školy v priečinku Školská jedáleň.
9) Termín, spôsob objednávania, výdaja stravy, odhlásenia sa zo stravy, diétne
stravovanie a ostatné podmienky úhrady nákladov spojených so stravovaním v školskej
jedálni upravuje Smernica k stravovaniu v ŠJ 1/2022.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Výška poplatkov za prenájom tried, telocvične a koncertnej sály v ZUŠ
§8
Prenájom tried v SŠ
Fyzické osoby
Právnické osoby

Jednorazový prenájom
6 € / hodina
8 € / hodina

Fyzické osoba
Právnické osoba

Dlhodobý prenájom
5 € / hodiny
7 € / hodina
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§9
Prenájom telocvične a koncertnej sály v ZUŠ
Fyzické osoby
Právnické osoby

Jednorazový prenájom
20 € / hodina
40 € / hodiny

Fyzické osoby
Právnické osoby

Dlhodobý prenájom
15 € / hodiny
25 € / hodina

PIATA ČASŤ
Zloženie školskej samosprávy
§10
Zloženie Rady školy pri Spojenej škole Dudince
1) Rada školy je zložená nasledovne:
škola
'

Spojená
škola
Dudince

2)

celkový
volení
počet členov pedagogickí
zamestnanci
11

volení
ostatní
zamestnanci

volení
rodičia
žiakov

delegovaní
zriaďovateľom

1

2 ZŠ
1 MŠ
1 ZUŠ

4

1 ZŠ
1 MŠ+ZUŠ

Činnosť Rady školy sa vykonáva podľa schváleného Štatútu rady školy.
ŠIESTA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§11

1)
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č.
9/2019 zo dňa 10.12.2019.
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2)
Mestské zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
21.09.2022 pod číslom uznesenia č. 45/2022.
3)

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. októbra 2022.

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

Pred schválením MsZ:
Vyvesené dňa: 08.09.2022
Zvesené dňa: 21.09.2022

Po schválení MsZ:
Vyvesené dňa: 22.09.2022
Zvesené dňa: 07.10.2022
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