
N Á V R H 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zbehy 

č. 3 / 2023 

o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 20 ods.3 zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

toto  všeobecne záväzné nariadenie: 

 

I.ČASŤ 

                                                       Úvodné ustanovenia 

                                                                      § 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie miesta a času zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

§ 2  

                                                   Vymedzenie pojmov 

1. Povinná školská dochádzka  sa plní v základných školách, stredných školách 

a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

2. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 

 

 

 

 



                                                                   II.ČASŤ 

                                                                       § 3 

                                                     Miesto a čas zápisu 

1. Obec Zbehy určuje miesto a čas zápisu nasledovne: 

- Miesto zápisu : budova Základnej školy  v Zbehoch č. 661 

- Čas zápisu:  

Dva dni v prvom úplnom týždni v mesiaci apríl v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

V mimoriadnych prípadoch je možné zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky aj v ďalších dňoch mesiaca apríl. 

2. Termín zápisu podľa, bodu 1, zverejní riaditeľ základnej školy oznámením o zápise 

najneskôr 15 dní  pred začiatkom termínu zápisu na verejne prístupnom mieste 

v škole, na webovom sídle školy a Obce Zbehy  a oznamom  v miestnom rozhlase 

obce. Súčasťou oznamu je aj informácia pre zákonných zástupcov detí 

o nevyhnutných dokladoch, ktoré musia predložiť pri zápise v súlade s § 11 ods.6 

písm. a/ 1.-6. bod a písm. b/ zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

                                                                III.ČASŤ 

                                               Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN č.3/2023 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy sa obecné zastupiteľstvo v Zbehoch 

uznieslo na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zbehoch konaného dňa ...    a toto 

VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Zbehy. 

 

 

                                                                                     Ing. Adam Žákovič  

                                                                                       starosta obce 

 

 

 Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa :    20. februára 2023 

 Návrh VZN zvesený dňa: 

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 

VZN nadobúda účinnosť  dňom  :                                                           


