
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov 

č. 4/2016 

 

 
o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN - návrh                                                            VZN č.      4/2016 

Vyvesený na úradnej tabuli 

obce Častkov dňa: 

18.01.2016 Schválené na rokovaní OZ  

v Častkove dňa: 

15.02.2016 

Dátum začiatku lehoty 

pripomienkového konania: 

18.01.2016 Zverejnené na úradnej 

tabuli obce Častkov dňa: 

15.02.2016 

Dátum ukončenia 

pripomienkového konania: 

29.01.2016 Toto VZN nadobúda 

účinnosť dňom: 

01.03.2016 

Zvesený z úradnej tabule 

dňa: 

12.02.2016 Zvesený z úradnej tabule 

dňa: 

01.03.2016 

 

 

 

 

 

 



Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov o 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov 

 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Častkov vo veciach územnej   samosprávy  v  zmysle 
ustanovenia § 6 ods.1 Zákona a § 11 ods.4 písm. g  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a na základe  § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

vydáva 

 

Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov č. 4/2016 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Častkov 

 

 

  
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

  
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov.   
2.) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami podľa zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
3.) 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 plniť povinnú školskú 
dochádzku.  

 

Čl.2 

 Určenie miesta a času zápisu 

 
1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov sa koná jeden deň, a to vo štvrtok druhý aprílový 
týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 
školskú dochádzku.  
2.) V školskom roku, v ktorom Ministerstvo školstva SR Pedagogicko-organizačnými 
pokynmi v rámci organizácie školského roka určí termín veľkonočných prázdnin na deň, v 
ktorom sa má v zmysle Čl. 2 ods. 1 tohto VZN konať zápis, dňom zápisu bude štvrtok prvý 
aprílový týždeň.  
3.) Čas zápisu na príslušný školský rok podľa Čl. 2 ods.1 a 2 tohto VZN v hodinovom rozpätí 
obec Častkov určuje nasledovne:    štvrtok: 13.00 hod – 18.00 hod.   
4.) Zápis sa koná v budove základnej školy v Častkove.  Konkrétne miesto – miestnosť, v 
ktorej sa zápis uskutoční a čas konania zápisu zverejní riaditeľ  základnej školy obvyklým 
spôsobom, napr. na budove základnej školy, v miestnych masovo-komunikačných 
prostriedkoch a pod. najneskôr do 1. apríla, ktorý predchádza zápisu podľa Čl. 2 ods. 1 a 2 
tohto VZN.  
 
 
 
 
 



Čl. 3 

     Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo  
v Častkove.  

2.) Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce 
Častkov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Častkov, uznieslo dňa 15.02.2016, 
Uznesením č. 49/2016. 

3.) Účinnosť nadobúda dňa 01.03.2016.  

 

 

 

V Častkove 18.01.2016    ..................................................................

  

        Mgr. Eva Černeková 

                 starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


