MATERSKÁ ŠKOLA DOLNÁ MARIKOVÁ 464
DODATOK Č. 1
K ŠKOLSKÉMU PORIADKU

V kapitole: 5 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy sa
mení a dopĺňa podkapitola:
5.4 Dochádzka detí do materskej školy nasledovne:
Od školského roka 2019/2020 sa mení spôsob prihlasovania a odhlasovania detí zo stravy.
Dieťa zo stravy je potrebné odhlásiť deň vopred do 14,00 hod. na tel. č. 4356550. Ak dieťa
nie je zo stravy odhlásené do 14,00 hod. (dieťa ochorie napr. v noci), zákonný zástupca má
právo si v nasledujúci deň prísť pre obed s obedárom do Výdajne jedál pri Materskej škole
v Dolnej Marikovej. Ak dieťa nebude schopné nastúpiť nasledujúce dni do Materskej školy,
je zákonný zástupca povinný dieťa zo stravy odhlásiť. Po skončení choroby alebo iného
prípadu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca povinný dieťa na stravu
deň vopred do 14,00 hod. znova prihlásiť.

a mení sa podkapitola:
5.5 Úhrada príspevkov za dochádzku nasledovne:
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Mariková je od
09/2019:
a) 13,00 € za dieťa s trvalým pobytom v obci Dolná Mariková
b) 20,00 € za dieťa s trvalým pobytom mimo obce Dolná Mariková.
Výšku príspevku určil zriaďovateľ Materskej školy Dolná Mariková Dodatkom č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolná Mariková č. 2/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou
Dolná Mariková dňa 08. 08. 2019. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci. Príspevok sa uhrádza bezhotovostným platobným stykom formou poštovej
poukážky alebo internet – bankingom. Číslo účtu k platbám majú rodičia k dispozícii na
výveske v šatniach materskej školy. V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok
v stanovenom termíne, pedagóg materskej školy po predchádzajúcom písomnom
upozornení rodiča po stanovenom termíne môže neprevziať dieťa do materskej školy.
Podľa § 28 ods. 6 č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa úhrada mesačného príspevku netýka detí, ktoré majú
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti, ktorých rodia poberajú dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ap, /pozri Dodatok č. 1 k VZN Obce
Dolná Mariková č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková.

V Dolnej Marikovej, 27. 08. 2019

Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 28. 08. 2019
Dátum prerokovania v rade školy:

