VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VRÁBLE
č. 7/2008
O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE
POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
ZRIADENÝCH MESTOM VRÁBLE
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch v súlade s ustanovením §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe
ustanovenia §20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 7/2008 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách zriadených Mestom Vráble
Časť 1
§1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Vráble je zriaďovateľom týchto základných škôl:
- Základná škola, Levická 903, Vráble
- Základná škola Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
- Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
2. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách
pre žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak
tento zákon neustanovuje inak.
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Časť 2
§2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).
2. Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
3. 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
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

§3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vráble prebieha sedem kalendárnych dní
po polročných prázdninách, ktoré predchádzajú začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Miesto a čas zápisu zverejní každá základná škola na informačnej tabuli školy a na svojej
internetovej stránke.
3. Základná škola pri zápise dieťaťa 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.
§4
Sankcia
1. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa a plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,50 € (9 986,77 Sk).

Časť 3
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
vo Vrábľoch.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch dňa
10.12. 2008 uznesením č. 91/2008 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Vráble, dňa 10.12. 2008

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
Vyvesené dňa: 11.12. 2008
Nadobúda účinnosť: 1.1. 2009

