
všeobecn e závázného nariadenia
obce Rokycany

ě.112018

o výške príspevku a spósobejeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zatiadentach v zriad'ovateliskej pósobnosti

obce Rokycany.

Obecné zastupiteťstvo obce Rokycany sa podťa § 6 ods. l zél<ona ě. 36911990 Zb. o obecnom
niadrentv zneni neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § l15 a § 140 zékonaě.24512008
Z. z. o qýchove avzdelávani (školslcý zákon) a o zrnene a doplnení niektoqých zákonov, § 6
zál<ona č. 59612003 Z. z. o štáírej správe v školstve a školskej samospráve a o zínene
a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskorších predpisov uzrieslo na tomto všeobecne
záváznom nariadení.

§1
úvodné ustanovenie

1) Toto všeobecne závázné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie") určuje qýšku pdspevku
a spósob jeho platby na čiastoěnú úhradu nákl adov zákotlných zástupcov detí a žiakovl),
ktoré budú vhádzať škole a školským zariadeniam v niaďovateťskej pósobnosti obce
Rokycany (ďalej len,,obec").

2) Pre úěely tohto nariadenia je školou Materská škola v Rokycanoch, ZákJadíá škola
Rokycany 46 a školskými zariadeniami je školský klub detí a školslcíjedáleň.

3) Výška príspevkov sa mení v súvislosti s úpravou súm životrého minima pre jedno
nezaopatené dieťa podlla osobitrrého predpisu 2)

§2
Materská škola

1) Za pobý, dieťaťa v materskej škole prispieva zťkonrtý zástlpca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy na jedno dieťa 5,-- Eur pre jedno nezaopattené dieťa podťa
osobitného predpisu2

2) Príspevok uhrádza vopred, najneskór do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

11} § 28 odst.S) a 6), § tt+ ods. 6) a 7), § t+O ods. 9) zákona č.245l2oos Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2)§2písm.c)a§5ods.lzákonač.6OL{2OO3Z.z.oživotnomminimeaozmeneadoplneníniektoných
zákonov v znení



b) ak zákonrtý zálsttlpca dieťaťa predloží riaditel'ovi školy doklad o tom, že je
poberateťom dávky v hmofirej núdzu a príspevkov v hmoírej nídň podťa
osobitrého predpisu3)

c) je umiestnené v zariadentnazákJade roáodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

dní z dóvodu choroby alebo véĚnychrodinných dóvodov preukánatelhým spósobom.

4) Pomemú časť určeného pdspevku uhrádzazél<onrý zástupcav pdpade:
- žebolaprerušená prevádzkamaterskej školy zapríěinenániaďovateťom alebo inými

závažnými dóvodmi,
- že dieťanedochádzalo do materskej školy v čase školských prér:drttn.

§3
št<otsxy klub detí

1) Na čiastoěnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
obec, rodič je od poplatkov oslobodený.

§4
št otsnn jedáleň

l) Zékonný zátstlpcadieťaťa alebo žiakavL. áÁzapríspevok za čiastočnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín podl'a vekoqých kategórií stravníkov
v nadvÉiznosti na odporučané výživové dávky a stanovených režijných nákladov.

2) Výška pdspevku na ěiastoěnú úhradu nákladov na nákup potravín vo všetkých
vekových kategóriách bude vo finančnom pásme č. 2.

3) Výška pdspevku na ěiastoěnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonrtý zástllpca
dieťaťaalebo žíaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podťa vekových
kategórií strarmíkova režijných nákladov nasledovne:

s)§ 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektonich
zákonov v znení neskorších predpisov



a) Príspevky na jedno jedlo pre dieťa materskej školy:

Materská
škola

Desiata Obed Olovrarí. Režijné
náklady

Spolu rihrada
Náklad y na nákup potravín

Stravníci od 2-6 r. EIJR

2.pásmo 0,26 0,64 0,22 0,00 I,I2

4)

5)

6)

b) Príspevky na jedno jedlo pre žiakazákladnej školy:
obed žíakav ročníkoch 1. - 4. v sume:

Pdspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa alebo žiaka, u ktor ch podlia
posridenia ošetruj ceho lekára zďravotny stav vyžaduje osobitné stravovanie, určí
riaditeť školy na návrh vedricej školskej jedálne podťa materiálno-spotrebn;ich noriem
a receptur pre diétre stravovanie, vydané ministerstvom.
V roba a uhrada jedál a nápojov pre dospel; ch síavníkov (zamestrranci školy
a školsk; ch zariaderu v niaďovateťskej pósobnosti obce sa zabezpeěuje podťa
Zákonrtka práce).
Zamestranci školy a škols ch zaiadeni v zňaďovateťskej pósobnosti obce a iné
fyzické osoby sa móžu stravovať v školskej jedálni so s hlasom starostu obce s ťym, že
vIT ádzajíokrem pdspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné naklady vo r ške
minimálne 1,37 EUR.
Starosta obce móže zvyšiť minimálnu v šku réžie na zékJade reálnych nákladov na
činnosť školskej jedátne. Úhrada sa realizuje podťa Zél<onníkapráce.

Zákonny zástupca dieťaťa alebo
a školsk ch zariadení) príspevok

žiaka a dospelí
na nákup potravín

stravníci (zamestnanci školy
a stanovené rcžijné náklady

Základná škola Náklady na nákup potravín Režijné
náklady

Spolu rihrada

EIJR EIJR EIJR

2. pásmo 0,95 0 0,95

Dospelí stravníci Náklady na nákup potravín Režijné
náklady

Spolu rihrada

EtR EIJR EIJR

2.pásmo I,I2 I,37 2,49

7)



8)

9)

tradzají mesačne vopred najneskór do 1. dňa daného mesiaca na ktory sa sftava
uhraďza.
Príspevok na nákup potravín, resp. pdspevok a réžia u cudzích strarmíkov sa uhrádza
mesačne vopred najneskór do 1. dňa daného mesiaca na ktoq sa uhrádza.
Zékonn zásť;pca dieťaťa alebo žiaka, ktorému je poskytovaná dotacia na stravu (na
zál<7ade V nosu MPSVaR) prispieva k dotácií srrmou od 0,-- EUR do 0,00 EUR na
každé odobraté jedlo.
Dotáciu na síavu možno poskytrrriť starmíkom, ktod žijív rodine, ktorej sa poskytuje
dávka a pdspevky, alebo ktorej priemern} mesačn; pdjem za posledn; ch šesť po sebe
nasleduj cich mesiacov je najviac vo vyške životrého minima.

Toto všeobecne závázné nariadenie obce Rokycany č. ll20l8 je schválené obecn;im
zastupiteťstvom v Rokycanoch dňa 05.10.2018 uznesením č. 19l10l20l8
a nadobrida ričinnosť dňom 06.10.2018.

V Rokycanoch dňa 05.10.2018

Ján Kovalik
starosta obce


