
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018

Určenie školského obvodu základnej školy, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky 

mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach, určenie výšky dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení.

1.   § 3 sa dopĺňa o ods. h) takto:

Materská škola vráti zaplatený mesačný príspevok za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 
materskej školy súvisle na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (ďalej len dlhodobé 
prerušenie dochádzky), ak dieťa:

- má prerušenú dochádzku z dôvodu choroby a sú splnené nasledovné podmienky: 

1. zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámi dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa a 
predpokladanú dobu trvania neprítomnosti, pričom oznámenie doručí škole bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu. Za dôvod ospravedlniteľnej dlhodobej 
neprítomnosti dieťaťa v škole na účely tohto nariadenia sa uznáva najmä jeho choroba alebo zákaz 
dochádzky do školy nariadený príslušným lekárom pre deti a dorast, 

2. zákonný zástupca dieťaťa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní po pominutí 
dôvodov dlhodobej neprítomnosti predloží škole žiadosť o vrátenie príspevku s dokladom 
potvrdeným príslušným lekárom pre deti a dorast o zdravotnej nespôsobilosti dieťaťa navštevovať 
materskú školu, v ktorom je uvedená dĺžka trvania zdravotnej nespôsobilosti.

 - má prerušenú dochádzku zo závažných rodinných dôvodov a sú splnené nasledovné podmienky: 

1. zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámi dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa a 
predpokladanú dobu trvania neprítomnosti, pričom oznámenie doručí škole bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu. Za dôvod ospravedlniteľnej dlhodobej 
neprítomnosti dieťaťa v škole podľa tohto ustanovenia sa uznáva najmä prechodný dlhodobý pobyt 
dieťaťa mimo okresu sídla materskej školy – to neplatí, ak majú trvalý pobyt s dieťaťom v spoločnej 
domácnosti obidvaja rodičia a dlhodobý pobyt mimo sídla okresu má iba jeden rodič. 

2. zákonný zástupca dieťaťa písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní po 
pominutí dôvodov dlhodobej neprítomnosti predloží škole žiadosť o vrátenie príspevku s dokladom 
potvrdzujúcim prechodný dlhodobý pobyt mimo okresu sídla materskej školy podľa predchádzajúceho 
bodu, v ktorom je uvedená dĺžka prechodného pobytu. 

Riaditeľ školy rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu o vrátenie príspevku z dôvodov dlhodobého 
prerušenia dochádzky dieťaťa zo zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov do 
tridsiatich pracovných dní od jej doručenia do školy. Mesačný príspevok možno vrátiť len za celé 
mesiace neprítomnosti dieťaťa v škole. 



2.  Príloha č.2 VZN č.1 / 2018 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

 dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

na rok 2019

MŠ 167.067,-

ŠKD 40.870,-

ŠJ 83.153,-

CVČ 7.000,-

správa budov 2.100,-

spolu 300.190,-


