Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2009
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Mesto Skalica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN je určiť pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorému začína povinná
školská dochádzka, miesto a čas zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy (ďalej „zápis“).
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku.
§2
Miesto zápisu
Miestom zápisu je každoročne budova Základnej školy Vajanského 2, Skalica a budova
Základnej školy Strážnická 1, Skalica. Miestnosť, v ktorej bude zápis vykonaný, určí riaditeľ
školy.
§3
Čas zápisu
Zápis sa bude vykonávať každoročne v piatok a v sobotu druhého aprílového týždňa, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku v nasledovných časoch:
v piatok od 14.00 h do 18.00 h
v sobotu od 8.00 h do 12.00 h
V prípade, že deň zápisu pripadne na štátny sviatok alebo z iného vážneho dôvodu, sa
termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole uskutoční na
základe oznámenia zriaďovateľa v náhradnom termíne.
§4
Údaje potrebné k zápisu
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
§5
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Skalici dňa
19.3.2009.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 4.4.2009.
Zmena č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 30.10.2015.
V Skalici, dňa 19.3.2009
Ing. Stanislav Chovanec v.r.
primátor mesta

