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VZN č. 1 /2012

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Visolaje

  

VZN nadobúda platnosť dňa: 06.07.2012
Uznesenie OZ č.: 11/2012
VZN nahrádza:  bod 5. 1 článku 3 a 5 VZN č. 2/2008
Vyvesené: 07.06.2012 22.06.2012
Zvesené: 22.06.2012 06.07.2012

    Ľubica Pazderová
            starosta obce



Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch  podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 pís. 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.

1. Účel vydania 
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Visolaje určuje miesto a čas zápisu detí 
na povinnú školskú dochádzku v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Visolaje.

2. Rozsah platnosti
2. 1 Obec je v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zriaďovateľom základnej školy Visolaje.

2.2  V zmysle § 20 ods. 3 pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov miesto a čas zápisu určí 
obec všeobecne záväzným nariadením.

3. Súvisiace predpisy:
 zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien 

a doplnkov,
 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len školský zákon)

4. Pojmy a skratky
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
Obec Visolaje - obec
OZ – Obecné zastupiteľstvo
Z. z. - zbierka zákonov
§ - paragraf
ods. – odstavec
písm. - písmeno

5. Miesto a čas zápisu

5. 1 Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch  základnej školy v zriaďovateľskej  
pôsobnosti Obce Visolaje.

5. 2 Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 15. januára do 15. 
februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 
povinnú školskú dochádzku.  

5. 3 V súlade s § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona určuje Obec Visolaje
každoročný termín zápisu  nasledovne: prvá streda po 20. januári a prvá 
februárová streda v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.



5. 4 V zmysle § 20 ods. 4 školského zákona základná škola pri zápise dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje: 

 meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 
národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

 meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných 
zástupcov.

5. 5 Dátum, miesto a čas zápisu podľa tohto VZN zverejní:
 riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom  v budove školy a na webovom 

sídle školy,

 obec na svojom webovom sídle a v úradnej tabuli obce.

6. Zrušovacie ustanovenie

6. 1 Zrušuje sa bod 5. 1 Článku 3 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Visolaje č. 2/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, ktoré bolo schválené uznesením OZ Visolaje č. 17/2008 zo dňa 
29.08.2008.

7. Záverečné ustanovenia

7. 1 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Visolaje č. 1/2012 bolo schválené 
Obecným zastupiteľstvom vo Visolajoch  dňa 22.06.2012 uznesením  číslo 11/2012.

7. 2 Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia 
na úradnej tabuli po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.

8. Dôvodová správa
Obec Visolaje je zriaďovateľom Základnej školy Visolaje č. 150.

V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona  zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje 
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). 
Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského 
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Podľa § 20  ods. 3 písm. a) školského zákona, miesto a čas zápisu určí obec 
všeobecne záväzným nariadením. Obec Visolaje má uvedené skutočnosti upravené 
v článku 5.  VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky, ktorý bol predmetom preskúmania zo strany Okresnej 
prokuratúry v Považskej Bystrici. Preskúmaním predmetného VZN bolo zistené, že 
článok 5. 1 ods. 3 nie je v súlade s § 20 ods. 3 školského zákona a ods. 5 VZN je 
v rozpore so zákonom, obec v tomto článku prekročila rozsah svojho splnomocnenia.
Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. Priestupky prejednáva obec a na ich prejednanie sa 
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (ods. 3, ods. 4).
Dôvodom vydania nového VZN je aj oddelenie úpravy výkonu prenesenej 
pôsobnosti štátnej správy a výkonu samosprávnej pôsobnosti obce.




