Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrubá Borša
o zaradení materskej školy do siete školských zariadení v zmysle zákona o výchove
a vzdelávaní číslo 245/2008 Z. z. v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva školstva
Slovenskej republiky o materskej škole číslo 306/2008 Z. z.
od 01. 01. 2009

Obec Hrubá Borša v zmysle ust. § 6 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre svoj
Územný obvod obce Hrubá Borša
Všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa určujú podmienky o zaradení materskej školy do siete školských zariadení v zmysle
zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Článok I.
Základné ustanovenie
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emociálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Za týmto účelom je v obci Hrubá Borša zriadená jednotriedna materská škola s vyučovacím
jazykom slovenským, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského
vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti úspešným
absolvovaním materskej školy.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 6.45 hod. do 16.30 hod.
v pracovných dňoch, o ktorých sa zákonní zástupcovia nemôžu starať počas pracovných dní
v týždni.
Prevádzku v materskej škole možno obmedziť alebo prerušiť, len so súhlasom obecného
zastupiteľstva obce Hrubá Borša. Počas letných prázdnin sa prevádzka materskej školy
preruší najmenej na päť týždňov, z dôvodov dôkladného vyčistenia priestorov materskej
školy, dezinfekcie prostredia, hračiek, čerpania dovoleniek zamestnancov. Prerušenie alebo
obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny je povinná riaditeľka oznámiť
starostovi obce dva mesiace vopred.
Deti do materskej školy môžu sa prijímať od troch rokov do šiestich rokov. Deti po
dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy len so súhlasom starostu
obce.
Materskú školu riadi riaditeľka v úzkej súčinnosti so starostom obce, čiže so
zriaďovateľom, ktorí vytvárajú podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej
školy, pričom rozhoduje o ďalších skutočnostiach v zmysle ust. § 5 ods. 4 Vyhlášky
306/2008 Z. z. o materských školách.
Za vytvorenie bezpečnostných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie
zodpovedá riaditeľka, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa od prevzatia dieťaťa až
po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.
Riaditeľka resp. ňou poverený pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie
dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak
dieťa v materskej škole ochorie, riaditeľka je povinná bezodkladne informovať zákonného
zástupcu dieťaťa.
Riaditeľka školy môže organizovať výlet alebo exkurziu na základe plánu práce školy,
najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí len
po odsúhlasení starostom obce.

Článok II.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Zákonný zástupca, rodič dieťaťa za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenou obcou
Hrubá Borša prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou 9,0000 euro, čo predstavuje 5,03 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa v zmysle ust. § 2 písm. c.) zákona číslo 601/2003 Z. z. o živnostenskom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príspevok zákonný zástupca, rodič dieťaťa neuhrádza za pobyt v materskej škole:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrubá
Borša sa neuhrádza za dieťa;
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádza do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinením obcou Hrubá Borša. V týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca, rodič dieťaťa len pomernú časť určeného príspevku v zmysle článku II.
VZN.
Príspevok za dieťa sa uhrádza mesačne v hotovosti vždy do 15 dňa uvádzajúceho
kalendárneho mesiaca. Uvedený príspevok je odovzdaný riaditeľkou MŠ účtovníčke OcÚ,
ktorá príspevok odvedie v prospech účtu vo VÚB a. s. Senec 2495762056/0200.
Článok III.
Počet tried a počet detí v materskej škole
Obec Hrubá Borša počnúc dňom 01.09.2008 zriaďuje jednotriedku materskej školy.
Najvyšší počet detí v triede materskej školy obec stanovuje;
a) 21 v triede tri až šesťročné deti.
Článok IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Riaditeľka materskej školy môže organizovať pobyty detí v škole prírody, výlety,
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len so súhlasom zákonného zástupcu, rodiča
dieťaťa a po dohode so starostom obce.
2. Riaditeľka materskej školy určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom, rodičom
dieťaťa, zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného pobytu a o prerušení dochádzky
dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rodiča
dieťaťa.
3. Riaditeľka je povinná viesť písomnú dokumentáciu materskej školy podľa ust. § 11
zákona resp. § 9 Vyhlášky o materských školách.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Úpravy tohto VZN môže vykonať iba obecné zastupiteľstvo obce Hrubá Borša.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 27. 11. 2008 a schválené Uznesením číslo52/08-OZ a nadobúda
účinnosť od 01. 01. 2009.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce zo dňa 27. 08. 2008

V Hrubej Borši 27. 11. 2008

Ladislav Vidra
starosta obce

Po schválení VZN bolo zverejnené 28. 11. 2008
Zvesený dňa ................... 2008

