VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ZUBROHLAVA
č. 1/2012
o výške príspevku v školskom zariadení
Obec Zubrohlava v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 28 ods.5, § 114
ods. 6 zákona, § 115 ods. 5, § 116, ods. 6, § 49 ods. 4 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec je zriaďovateľom školského klubu detí (ďalej aj ŠKD):
a) ŠKD pri ZŠ s MŠ Školská 238, Zubrohlava
Čl. 2
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je
a) určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť ŠKD

Čl. 3
Školský klub detí
(1) ŠKD 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 záujmov v čase
mimo vyučovania
(2) ŠKD sa zriaďuje pre 1-4 ročník ZŠ
(3) Podávanie záväzných prihlášiek do ŠKD doručiť ZŠ s MŠ Zubrohlava 238 do 31.03.
bežného roka
(4) Počet detí v ŠKD nesmie poklesnúť pod 15. V prípade poklesu počtu detí upovedomí
riaditeľ ZŠ s MŠ Zubrohlava zriaďovateľa v termíne ihneď, ako aj zákonných zástupcov
detí v termíne do 15 dní.
(5) ŠKD bude zriadený v priestoroch ZŠ s MŠ Zubrohlava.
(6) Prevádzka ŠKD bude v čase 11,30 hod - 15,30 hod.

Čl. 4
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
(1) Obec Zubrohlava určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD nasledovne:
7€
(2) Zákonný zástupca žiaka, je povinný uhradiť finančný príspevok za prvý mesiac
školského roku pri podávaní prihlášky do ŠKD a ostatné mesiace uhradiť do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Finančný príspevok za neprítomnosť v zariadení sa nevracia, iba v prípade lekárskeho
potvrdenia o nemoci dieťaťa v dĺžke trvania 14 kalendárnych dní.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Zubrohlave.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Zubrohlave dňa 1.2.2012
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ……………
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