Všeobecne záväzné nariadenie
obce Borský Svätý Jur è. 5/2015
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Obec Borský Svätý Jur v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona è. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), ktorým sa dopåòa zákon è. 596/2003 Z.z. o štátnej správe s školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Èl. 1
Predmet úpravy
Týmto VZN obec Borský Svätý Jur ako zriaïovate¾ Základnej školy s materskou
školou stanovuje výšku mesaèného príspevku zákonných zástupcov za:
a) pobyt die•a•a v materskej škole
b) na èiastoènú úhradu nákladov na èinnos• školského klubu,
c) na èiastoènú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Èl. 2
Príspevok za pobyt die•a•a v materskej škole
1. Za pobyt die•a•a v materskej škole prispieva zákonný zástupca na èiastoènú úhradu
výdavkov materskej školy mesaène na jedno die•a sumou vo výške: 10 €.
2. Príspevok na základe rozhodnutia zriaïovate¾a sa neuhrádza za die•a, ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní preukázate¾ným spôsobom z dôvodu choroby alebo z rodinných
dôvodov,
d) nedochádzalo do materskej školy v èase školských prázdnin alebo z dôvodu
prerušenia prevádzky materskej školy zriaïovate¾om, alebo z iných závažných
dôvodov; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú èas• príspevku,
ktorú urèí riadite¾ka školy,
e) ak je zákonný zástupca poberate¾om dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi a predloží o tom doklad.
3. Termín a spôsob úhrady: do 10. dòa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti
zástupkyni riadite¾ky ZŠ s MŠ pre materskú školu.

Èl. 3
Školský klub detí
1. Mesaèný príspevok na èiastoènú úhradu nákladov na èinnos• školského klubu detí na
jedného žiaka je: 4 €.
2. Termín úhrady: mesaène do 10. dòa príslušného mesiaca v hotovosti vychovávate¾ke
ŠKD.
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