Zmena č. 1 /2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach
1/ § 3 odsek 1, ktorý znie: „Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole, Kráľovská 16, Skalica je
nasledovná:
a) prípravné štúdium: 4 EUR
b) individuálna forma štúdia: 6 EUR
c) skupinová forma štúdia: 5 EUR
d) štúdium pre dospelých : 40 EUR
e) štúdium pre dospelých – skupinová forma vyučovania: 33 EUR
Učebné pomôcky:
a) prípravné štúdium – výtvarný odbor: 1 EUR/mesačne
b) žiaci I. a II. stupňa – výtvarný odbor: 1,50 EUR/mesačne
c) štúdium dospelých – výtvarný odbor: 3,00 EUR/mesačne
d) prípravné štúdium – tanečný odbor: 0,50 EUR/mesačne
e) žiaci I. a II. stupňa – tanečný odbor: 1,00 EUR/mesačne“

sa ruší

a n a h r á d z a novým, ktorý znie: „Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole, Kráľovská 16, Skalica
je nasledovná:
a) prípravné štúdium hudobný odbor : 5,00 EUR
b) prípravné štúdium /skupinové/ výtvarný odbor : 6,00 EUR
c) prípravné štúdium /skupinové/ tanečný odbor : 5,50 EUR
d) skupinové vyučovanie /ročníkové/ výtvarný odbor : 7,50 EUR
e) skupinové vyučovanie /ročníkové/ tanečný odbor : 7,00 EUR
f) individuálne štúdium /ročníkové/ hudobný odbor : 7,00 EUR
g) individuálne štúdium druhý hlavný nástroj : 14,00 EUR
h) skupinové vyučovanie druhý odbor : 10,00 EUR
i) štúdium pre dospelých individuálna forma -hudobný odbor : 40 EUR
j) štúdium pre dospelých skupinová forma vyučovania: 33 EUR“
2/ § 6 a § 6a, ktorý znie:
„1. Zriaďovateľom školskej jedálne pri Základnej škole Vajanského 2, Skalica, pri Základnej
škole Strážnická 1, Skalica je mesto Skalica.
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. Zákonný zástupca
prispieva aj na úhradu režijných nákladov vo výške určenej v bode 3.1. a 3.2.
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri základných
školách:

A) Základná škola Vajanského 1, Skalica ( 2. finančné pásmo ):
I. stupeň: 0,95 € /jedno jedlo
II. stupeň: 1,01 € /jedno jedlo
Zamestnanci : 1,12 € /jedno jedlo
Ostatní stravníci : 2,35 € /jedno jedlo
3.1. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 €/jedno jedlo.
B ) Základná škola Strážnická 1, Skalica (2. finančné pásmo):
I. stupeň: 0,95 € / jedno jedlo
II. stupeň: 1,01 € / jedno jedlo
Zamestnanci: 1,12 € / jedno jedlo
Ostatní stravníci: 2,35 € / jedno jedlo
3.2. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 €/jedno jedlo.
4. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza
zákonný zástupca žiaka mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci jedným z nižšie uvedených
spôsobov, a to
- bankovým prevodom
- trvalým príkazom v príslušnej banke
- prevodným príkazom v príslušnej banke
- poštovou poukážkou - v hotovosti v prípade detí v hmotnej núdzi.
__________________________________
Poznámky 1) a 2) - Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 6a
Výdajné školské jedálne
1. Výdajné školské jedálne, ktoré sú súčasťou Materskej školy, Námestie slobody 10, Skalica
zriadené zriaďovateľom mestom Skalica poskytujú stravovanie deťom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný
zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov vo výške určenej v bode 3.1. tohto
ustanovenia.
2. Výška príspevku na jedno jedlo sa určuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s
finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR a vo výške príspevku zákonného
zástupcu na režijné náklady .
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajných školských jedálňach pri
materských školách predstavuje v súlade so 4. finančným pásmom:
a) veková kategória deti do 6 rokov: 1,27 EUR/jedno jedlo.
Z toho:
- desiata: 0,30 EUR
- obed: 0,72 EUR
- olovrant: 0,25 EUR

b) Zamestnanci: 1,26 EUR /jedno jedlo.
3.1. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady vo výdajných školských
jedálňach pri materskej škole predstavuje 0,27 €/jedlo.“
Sa r u š í a n a h r á d z a sa novým § 6, ktorý znie:
„1. Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Skalica,
poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno - spotrebných
noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01.09.2019 pre:
a) deti materských škôl
b) žiakov základných škôl
c) zamestnancov škôl a školských zariadení
d) iné fyzické osoby
Výšku príspevku spojených s nákupom potravín na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa/žiaka alebo dospelý stravník školskej jedálne alebo výdajnej školskej
jedálne, stanovuje mesto v súlade s finančným pásmom takto:

A.

B.

MŠ denné
( stravníci od 2 - 6 rokov )

Základná škola
(stravníci od 6 -11 rokov)

Desiata

Obed

0,36 €

0,85 €

Základná škola
(stravníci od 11 -15 rokov)

0,24 €

1,45 €

1,15 €

0,00
Úhrada
€

Obed
1,23 €

Úhrada
v€
1,45 € bez
dotácie
0,25 € s dotáciou
Úhrada
€

Obed
1,15 €

C.

Olovrant SPOLU

1,23 €

0,03

D. Zamestnanci a ost. fyzické osoby
ZŠ
Školská jedáleň ZŠ

Obed
príspevok
1,33 €

Úhrada

E. Zamestnanci a ost. fyzické osoby
MŠ

Obed
príspevok

Úhrada

1,33 €

1,33 €

Školská jedáleň MŠ

1,33 €

2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov
a) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a výdajni základných
škôl za stravu vo výške 0,20 € / deň.
b ) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady vo výdajných jedálňach pri materskej
škole za stravu vo výške 0,45 € / deň.
3/ V § 7 sa dopĺňa odsek 8, ktorý znie: „Zmena č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019“

V Skalici, dňa ............................

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

