
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Osuské 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Osuské. 

(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 základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Osuské 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 polročných alebo jarných prázdnin 

na deň, v ktorom sa má v zmysle Čl. 2 ods. 1 tohto VZN konať zápis, dňom zápisu bude 

štvrtok tretí aprílový týždeň. 

 (3) Zápis sa koná v budove základnej školy. Konkrétne miesto – miestnosť, v ktorej sa zápis 

uskutoční a čas konania zápisu zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ písomným oznámením  na budove 

základnej školy, na úradnej tabuli obce ,vyhlásením v obecnom rozhlase, zverejnením na web 

stránke obce najneskôr do 1. apríla, ktorý predchádza zápisu podľa Čl. 2 ods. 1 a 2 tohto 

VZN. 

Čl. 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením  Obecného zastupiteľstva v 

Osuskom   č.36/ 2015 dňa 9.12. 2015 a nadobúda účinnosť l. januára 2016. 

(2)Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Osuskom. 

 

 

 

V Osuskom dňa 10.12. 2015                                                              Ing. Anton Fiala 

                       starosta obce Osuské 

 

 

Návrh zverejnený na úradnej tabuli obce: 23.11.2015 
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