
  

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE   

  

OBCE DOLNÁ TIŽINA   

  

č. 5 /2015  
  

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  
  
  

§1 Základné ustanovenia  
  

(1) Obec Dolná Tižina je zriaďovateľom Základnej školy, Dolná Tižina 28, Dolná Tižina  

  

(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 (ďalej školský zákon)  

  

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky.  

  

§2 Povinnosť zákonného zástupcu  
  

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa §20 ods. 2 školského zákona prihlásiť dieťa na  

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  

  

(2) Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 

pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú 

školu  

  

(3) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy  

prijme na základné vzdelávanie.  

  

(4) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa  

dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť podľa §19 ods. 3 školského zákona  



  

  

  

  

  

§3  

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
  

(1) Zápis dieťaťa sa koná v čase od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského 

roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku  

(2) Miesto a čas zápisu zverejní obec prostredníctvom miestneho rozhlasu, svojho webového sídla a 

oznamom v materskej škole a základnej škole minimálne 14 dní pred termínom zápisu  

  

§4 Sankcia  
  

(1) Nesplnením povinnosti prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zákonný 

zástupca dopúšťa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu podľa §37 zákona č. 596/2003o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

  

§5 Zrušovacie ustanovenie  
(1) Zrušuje sa:  

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   

  

§5 Spoločné a záverečné ustanovenia  
  

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom 

sídle obce Dolná Tižina dňa...................30.11.2015.........   

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo toto VZN dňa 15.12.2015 

(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa ......................................  

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ......................................  

(5) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Dolná Tižina dňa  

.......................................   

  

V Dolnej Tižine dňa.....................  

  

........................................................................  

Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce  

  


