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INTERNÁ  SMERNICA Č. 12/2015, 

O ZÁPISE DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A URČENÍ VÝŠKY 

PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV  

ZŠ P. J. Šafárika , Škultétyho 11, v Tornali   

KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE MESTO TORNAĽA 

 

 

ZŠ P. J. Šafárika , Škultétyho 11 v Tornali podľa § 8 § 13 Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Tornaľa č.9/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tornaľa (ďalej len „VZN“), ktoré 

nadobúda účinnosť 3. októbra 2015 

 

vydáva 

 

Tento interný predpis, ktorým sa určujú podmienky zápisu do 1. ročníka základnej školy 

a výška, spôsob a termín úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a stravné v ŠJ 

pri ZŠ P. J. Šafárika , Škultétyho 11 v Tornali (ďalej len „príspevok“) podľa § 35 ods. 2) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, uhrádza zákonný zástupca žiaka. 

 

 

Článok 1 

Druhy príspevkov v škole a v školských zariadeniach 

 

a) Príspevok na činnosť školského klubu detí 

b) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni 

 

 

                                                                    Článok 2   

Zápis do 1. ročníka základnej školy 

 

1) Mesto Tornaľa podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov určuje pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Tornaľa miesto a čas zápisu do 1. ročníka základnej školy. 

 

2) V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť 

dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presné miesto a čas zápisu 

určí riaditeľ školy každoročne.  

 

3) Povinnosťou riaditeľa školy je zasielať zoznam prijatých detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, a to do 30. júna príslušného školského roka. Tento zoznam zasiela 

obci, v ktorej majú deti trvalý pobyt.  
 

 

 

 

 



Článok 3 

Určenie výšky príspevku na činnosť školského klubu detí  

a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

1) Výška na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

mesačného príspevku podľa § 8 VZN č. 9/2015 Mesta Tornaľa s účinnosťou od 3. 

októbra 2015 bola určená nasledovne: 

a) zákonný zástupca žiaka zaplatí  na činnosť ŠKD  mesačne 6,- € 

b) zákonný zástupca žiaka, ktorý je poberateľom dávok v hmotnej núdzi, môže podať 

žiadosť o znížení, alebo odpustení príspevku podľa článku 2, písm. a) 

c) o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 9 vzn č. 9/2015 Mesta Tornaľa 

rozhoduje zriaďovateľ ak zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 

a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1 

d) rozhodnutím o znížení príspevku na činnosť ŠKD zaplatí zákonný zástupca sumou 

4€ mesačne. 

 

2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

a) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, 

dospelý a cudzí stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov podľa § 13 VZN č. 9/2015 Mesta Tornaľa je: 

 

Stravníci  Desiata Obed Spolu 

Stravníci od 6-11 rokov 0,27€ 0,95€ 1,22 € 

Stravníci od 11-15 rokov  0,27€ 1,01 € 1,28 € 

Dospelí a cudzí stravníci   1,12 € 1,12 € 

 

b) Režijné náklady pre dospelých stravníkov a cudzích stravníkov je stanovené 

sumou   0,66 € ku každému hlavnému jedlu. 

c) Poskytovanie služieb školskej jedálne iným fyzickým osobám je obmedzené 

kapacitou školskej jedálne uvedenou v prevádzkovom poriadku príslušnej 

školskej jedálne. 

 

Článok 4 

Spôsob a forma úhrady 

1) Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočné náklady spojené s činnosťou ŠKD 

na ZŠ P. J. Šafárika , Škultétyho 11 v Tornali do 25. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca.  

a) Príspevok za  ŠKD  je možné uhradiť platbou  na príjmový účet ZŠ P. J. Šafárika ,   

Škultétyho 11, v Tornali  a  to v  OTP Tornaľa, č. 14362934/5200. 

. poštovou poukážkou  

. cez internet 

                                                           
1 §6 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, 

školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 



b) Povinným údajom potrebným pre identifikáciu platby je variabilný symbol ( číslo 

oddelenia v ŠKD). V správe pre prijímateľa platca uvedie meno žiaka, mesiac za ktorý 

sa príspevok platí . 

c) Platbu možno po dohode uhradiť aj jednou sumou za mesiace 9.-12. a za mesiace 1.-6. 

kalendárneho roka. 

d)  Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do ŠKD sa výška príspevku nekráti, ale v prípade  

           ospravedlnenej neprítomnosti pre chorobu /viac ako 3 týždne / alebo liečenie , sa po  

           dohode s pani riaditeľkou ZŠ výška príspevku na určité obdobie ruší. 

 

2) Príspevok na jedlo podľa článku 3 bod .2 písm. a) a b) sa uhrádza vopred do 25. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca.  

Platba za odobraté jedlo sa uskutoční prevodom na účet  ŠJ pri ZŠ P. J. 

Šafárika v Tornali a to v OTP  na číslo účtu: 14357473/5200 

. poštovou poukážkou  

. cez internet 

         a) Povinným údajom potrebným pre identifikáciu platby je  meno stravníka , mesiac za  

             ktorý sa príspevok platí . 

        b) V prípade preplatku za uhradenú stravu pri najbližšej úhrade preplatok bude   

            odpočítaný, alebo pri ukončení stravovania vrátený stravujúcemu. 

 

 

Článok 4 

Opatrenia a sankcie 

 

1) Za evidenciu, kontrolu správnosti platieb a kontrolu dodržiavania termínov splatnosti 

zodpovedá ekonómka školy a vedúca ŠJ zariadenia, ktoré podávajú informácie  

o zistených skutočnostiach riaditeľovi ZŠ P. J. Šafárika , Škultétyho 11 v Tornali. 

O zistených nedostatkoch neodkladne informujú žiakov, stravníkov alebo ich 

zákonných zástupcov, prípadne si vyžiadajú doklady o úhrade. 

2) V prípade, ak žiak, alebo dospelá stravujúca osoba nepredloží požadované doklady 

a ZŠ P. J. Šafárika v Tornali nemá ani po vykonanej konzultácii evidovanú úhradu 

príspevku, vedúca oddelenia ŠKD (vedúca ŠJ) zabezpečí odoslanie písomnej 

upomienky, v ktorej sa určí nový termín splatnosti. Po uplynutí termínu splatnosti 

uvedeného v písomnej upomienke si ZŠ P. J. Šafárika v Tornali  vyhradzuje právo až 

do vyriešenia problému neposkytovať služby v ŠKD, alebo v ŠJ. 

3) Ak nedôjde k náprave ani napriek písomnej výzve najneskôr do termínu zasadnutia 

pedagogickej rady za 1. alebo za 2. polrok príslušného školského roka, môže riaditeľ 

na základe uznesenia pedagogickej rady rozhodnúť o vylúčení žiaka z navštevovaní 

ŠKD v ZŠ P. J. Šafárika , Škultétyho 11 v Tornali. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Riaditeľ zariadenia zabezpečí preukázateľné oboznámenie žiakov a zákonných 

zástupcov žiakov s týmto vnútorným predpisom.  

 

2) Stručné písomné oznamy v s potrebnými a aktualizovanými údajmi o platbách budú 

žiakom a zákonným zástupcom žiakov poskytnuté na webovej stránky 

http://zstornala.edupage.org/ 

Mgr. Henrieta Balogová 

      riaditeľka školy 


