Obec S e b e d r a ž i e

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5 / 2012
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole

Sebedražie
2012

Obecné zastupiteľstvo Obce Sebedražie v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5 / 2012
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „VZN“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Sebedražie je zriaďovateľom Základnej školy Sebedražie, Hlavná 375, 972 05
Sebedražie.
2. Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.

Článok 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak
zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 15. januára do 15.
februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku.
4. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Článok 3
Miesto a čas zápisu
1. Zápis detí do Základnej školy Sebedražie sa vykoná v budove Základnej školy Sebedražie,
Hlavná 375, 972 05 Sebedražie v čase od 9,00 h do 16,00 h , každoročne v deň polročných
školských prázdnin kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať povinnú školskú dochádzku.
2. Presný termín zápisu detí zverejní obec obvyklým spôsobom

Článok 4
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý dieťa neprihlási na povinnú školskú
dochádzku.
2. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4. Za priestupok podľa tohto VZN možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do
331, 50 eura.
5. Obec uloží pokutu do 331, 50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou
osobou a ktorý dieťa neprihlásil na povinnú školskú dochádzku.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Sebedražie.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Sebedražie dňa 29.6.2012
uznesením č. 5/6/2012 a účinnosť nadobudlo pätnásť dní po zverejnení

Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce
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