
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lehota č. 2/2008

 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
a v základnej škole a v školskej jedálni pôsobiacich v obci Lehota

Obecné zastupiteľstvo v obci Lehota v súlade so zákonom NR SR č.  245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 
369/1990  Zb.z.  o obecnom  zradení  v znení  neskorších  predpisov  vydáva  toto  všeobecne 
záväzné nariadenie.

Účel a predmet VZN
Účelom VZN je konkrétne špecifikovať povinnosti škôl, školských zariadení ako aj výšku 
poplatkov  a príspevkov,  škôl  a školských  účelových  zariadení  (zariadenie  školského 
stravovania).
Toto VZN bližšie upravuje:

 zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (MŠ) a na plnenie povinnej školskej 
dochádzky (ZŠ)

 poplatky a príspevky v školách a v školských zariadeniach

I. časť 
Sústava škôl, školských zariadení v obci a ich povinnosti

§ 1
Materská škola

1. Materská  škola  podporuje  osobnostný  rozvoj  detí  v oblasti  sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej,  telesnej,  morálnej,  estetickej,  rozvíja  schopnosti  a zručnosti,  utvára 
predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie.  Pripravuje  na  život  v spoločnosti  v súlade 
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

2. Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte 10 detí.
3. Materská  škola  zabezpečuje  výchovu  a vzdelávanie  prostredníctvom  školského 

vzdelávacieho programu.
4. vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl 

pri zdravotníckych zariadeniach.

§ 2
Základná škola

1. Základná  škola  v súlade  s princípmi  a cieľmi  výchovy a vzdelávania  podporuje  rozvoj 
osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, 
demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej a mravnej ochrany.

2. Vzdelávanie v základnej škole v Lehote sa uskutočňuje bezplatne.



§ 3
Školský klub detí

1. Školský  klub  detí  zabezpečuje  pre  deti,  ktoré  plnia  povinnú  školskú  dochádzku  na 
základnej  škole,  nenáročnú záujmovú činnosť,  podľa výchovného programu školského 
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich 
záujmov v čase mimo vyučovania.

§ 4
Zariadenia školského stravovania

1. Zariadenia  školského stravovania sú jednozmennou prevádzkou a zabezpečujú  školské 
stravovanie, zriaďujú sa na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. 

2. Zariadenia školského stravovania sú:
a/ školská jedáleň pri MŠ
b/ výdajná školská jedáleň pri ZŠ

3. Školská  jedáleň  je  zariadená  za  účelom  prípravy,  konzumácie  jedál  a nápojov  pre 
stravníkov v čase ich pobytu.

4. Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu pre:
a/ deti a žiakov
b/ zamestnancov škôl a školských zariadení
c/ iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verej- 

ného zdravotníctva
5. Rozsah a podmienky činnosti upravuje prevádzkový poriadok, ktorý schvaľuje príslušný 

regionálny úrad verejného zdravotníctva.

II. časť 
Zápis na predprimárne a základné vzdelávanie

§ 5
Miesto a termín na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie (MŠ)

1. Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre 
nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa určí riaditeľ materskej školy do 5. 
januára bežného roka a po písomnej dohode so zriaďovateľom ho zverejní.

2. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to 
kapacita zariadenia umožňuje.

§ 6
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ZŠ)

1. Miesto a termín konania zápisu určí riaditeľ školy a písomne ho oznámi starostovi obce do 
5. januára bežného roka a po vzájomnej dohode zverejnia miesto a termín.

2. Zápis detí predškolského veku na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
v Lehote sa koná od 15. januára do 15. február, ktorý predchádza začiatku školského roka, 
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 



III. časť 
Poplatky a príspevky v školách a v školských zriadeniach

§ 7
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa na mesiac v materskej škole za jedno dieťa je:
a/ od 01.11.2008 do 31.12.2008 – 150,- Sk (4,98 €)
b/ od 01.01.2009 do následnej zmeny – 5 € (150,63 Sk)

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, 
a/  ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na  viac  ako  30  dní  po  sebe 

nasledujúcich  kalendárnych  dní  z dôvodu  choroby  alebo  rodinných  dôvodov 
preukázateľným spôsobom

b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka  materskej  školy  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo  inými  závažnými 
dôvodmi  –  v týchto  prípadoch  zákonný  zástupca  uhrádza  pomernú  časť  určeného 
príspevku

c/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
d/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom 

hmotnej núdzi
e/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

§ 8
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí

1. Záujmová činnosť v školskom klube detí  v Lehote sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou.

2. Výška mesačného príspevku za čiastočnú úhradu je 
a/ od 01.11.2008 do 31.12.2008 – 50,- Sk    (1,66 €)
b/ od 01.01.2009 do následnej zmeny – 2 € (60,25 Sk)

3. Riaditeľ  základnej  školy  môže  rozhodnúť  o  znížení  alebo  odpustení  príspevku,  ak 
zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

§ 9
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami 
určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál 
a nápojov.

2. Výška príspevku na nákup potravín pre deti v materskej škole:
2.1. príspevok do 31.12.2008
a/ desiata   9,- Sk (0,30 €)



b/ obed 16,- Sk (0,53 €)
c/ olovrant   5,- Sk (0,17 €)
d/ strava na celý deň 30,- Sk (1 €)
2.2. príspevok od 01.01.2009
a/ desiata   0,30 € (9,04 Sk)
b/ obed   0,53 € (15,97 Sk)
c/ olovrant   0,17 € (5,12 Sk)
d/ strava na celý deň   1 €      (30,13 Sk)

3. Výška príspevku na nákup potravín pre deti v základnej škole:
3.1. príspevok do 31.12.2008
a/  I. stupeň 26,- Sk (0,86 €)
b/ II. stupeň 29,- Sk (0,96 €)

3.2. príspevok od 01.01.2009
a/  I. stupeň  0,86 € (25,91 Sk)
b/ II. stupeň  0,96 € (28,92 Sk)

4. Výška  príspevku na nákup potravín  pre  dospelých  stravníkov v materskej  a  základnej 
škole. 
4.1. príspevok do 31.12.2008 30,- Sk (1 €)
4.2. príspevok od 01.01.20091 € (30,13 Sk)

§ 10
Výber jednotlivých príspevkov a poplatkov

1. Príspevok  za  pobyt  dieťaťa  na  mesiac  v materskej  škole  vyberá  poverená  osoba 
riaditeľom materskej školy, najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci, pričom zákonnému 
zástupcovi vystaví príjmový pokladničný doklad.

2. Termín a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom 
klube detí určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy.

3.  Príspevok na nákup potravín pre deti,  žiakov a dospelých stravníkov v MŠ a v ZŠ sa 
vyberá na základe vystaveného šeku, ktorý je splatný najneskôr do 15. dňa v príslušnom 
mesiaci,  ústrižok  o zaplatení  šeku  je  stravník  povinný  odovzdať  do  5  dní  odo  dňa 
prevzatia si šeku.

4. Za  výpočet  príspevku  na  nákup  potravín  pre  deti  a  dospelých  stravníkov  zodpovedá 
vedúca zariadenia školského stravovania (ZŠS).

§ 11
Záverečné ustanovenia

1. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení bol použitý 
konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.

2.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Lehota 
dňa ....... uznesením č. ....

3.   Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 01.11.2008.



V Lehote, dňa 30.09.2008 starosta obce

Vyvesené: 30.09.2008
Zvesené:



Dôvodová správa k VZN č. 2/2008 ohľadne  výšky príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej škole a v základnej škole a v školskej jedálni 

pôsobiacich v obci Lehota 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote, podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  
(tzv. školský zákon) vydáva VZN, ktoré upravuje:

- zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky
- poplatky a príspevky v školách a školských zariadeniach pôsobiacich v obci Lehota

V zmysle zákona č. 596/2003 § 25 o štátnej správe v školstve  si obec mohla stanoviť aj  
zloženie školskej samosprávy, napr.
Škola - druh Celkový  

počet  
zamestnanco
v

Volení  
pedagog.  
zamestnanci

Volení ost.  
zamestnanci

Volení  
rodičia 
žiakov

Delegovaní  
za 
zriaďovateľa

Zákon č. 245/2008 určuje povinnosť obci prijať VZN, ktorým upravuje poplatky, ktoré vyberá 
v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

Zákon určuje max. výšku poplatku, ktorá predstavuje nasledovné výšky:
1/ výška príspevku na za pobyt v     MŠ    (MŠ zriadenou obcou) za jedno dieťa je najviac 15% 

sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, od 01.07.2008  tj. 15% zo sumy 
2.460,- Sk  = 369,- Sk, 

2/ výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí za jedno 
dieťa je najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, od 01.07.2008 
tj. 15% zo sumy 2.460,- Sk  = 369,- Sk

   pozn. životné minimum sa upravuje každoročne k 01.07.

Zákonom 245/2008 Z.z. odpadá možnosť v zariadení školského stravovania žiadať za stravu 
pre deti a žiakov príspevok na neinvestičné náklady na stravovanie.

Za deti a žiakov zákonný zástupca uhrádza len náklady na nákup potravín podľa vekových 
kategórií. Ministerstvo školstva vydalo finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo 
výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 01.09.2008.
Niektoré obce a mestá mali upravené poplatky za stravu tak, že sa skladala z dvoch častí. A to  
časť na stravu a pomerná časť na neinvestičné náklady ako napr. inventár, čistiace prostried-
ky a pod. 

Poplatky za stravu v zariadení školského stravovania v Lehote boli určené len jednou sumou 
a to na nákup potravín, avšak neboli prijaté príslušným VZN.



Preto sa výška poplatkov za stravu pre jednotlivých stravníkov nezmenila, zostáva pôvodná 
(viď návrh VZN) a bola prepočítaná len konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk a upravená 
tak, aby bola platná aj od 01.01.2009.

Zmeny v školskej samospráve:
- pracovník školy alebo školského zariadenia nemôže kandidovať do rady školy ako rodič
Zamedzuje sa tým možnosť zmeny zastúpenia pracovníkov školy, školského zariadenia 
v neprospech zástupcov, ktorí nie sú pracovníkmi školy, čo sa v niektorých prípadoch 
zneužívalo na presadzovanie len zámerov školy a návrhy rodičov a nezainteresovaných osôb 
neboli brané do úvahy.
Doteraz delegovaní zástupcovia PO alebo FO podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní už  
nie sú samostatne definovaní, ale môže ich delegovať zriaďovateľ ako svojich zástupcov.  
V zákone nebolo presne definované, aký to má byť zástupca. Podľa zmeny v zákone ho môže 
delegovať zriaďovateľ ako svojho zástupcu. Je preto žiaduce, aby to boli ľudia, ktorí sa 
školou, resp. školských zariadením spolupracujú a skutočne sa podieľajú na výchove a vzde-
lávaní a nie sú pracovníkmi uvedenej školy alebo školského zariadenia.

V Lehote, 10.10.2008 

Spracovala: Bc. Vajdová
        hlavný kontrolór


