
 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvorníky č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou 
školou, ktorej zriaďovateľom je  obec Dvorníky. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa  § 20 ods. 3 písm. 
a) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto   
  
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  v základnej škole s materskou školou, ktorej 
zriaďovateľom je  obec Dvorníky.  
  

Čl. 1 Úvodné  ustanovenie 
  
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením  (ďalej len "nariadenie") sa určuje miesto a čas zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej 
zriaďovateľom je  Obec Dvorníky, v:   
 

Základnej škole s materskou školou Dvorníky 
 
 
2. 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 začať plniť povinnú školskú dochádzku. (§ 20 ods. 2 
zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov) 
  

Čl. 2 Určenie miesta a času zápisu 
 

1. Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou 
školou, ktorej zriaďovateľom je  Obec Dvorníky je stanovený v období od 1. apríla do 30. apríla, 
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku, nasledovne:  
                                                            
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, 
ktorej zriaďovateľom je Obec Dvorníky, sa koná v prvý aprílový týždeň, ktorý nasleduje po 1. 
apríli príslušného roka v čase od 12:30 do 16:30 hod. počas jedného pracovného dňa, ktorý 
stanoví  riaditeľ základnej školy s materskou školou. 
 
2. Miestom zápisu je budova príslušnej základnej školy s materskou školou, v ktorej sa zápis 
koná. Konkrétnu miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis určí riaditeľ príslušnej základnej školy 
s materskou školou, pričom toto určenie zverejní na viditeľnom mieste budovy základnej školy 
s materskou školou, na webovom sídle školy, prípadne iným vhodným spôsobom, najneskôr do 



20. marca príslušného roka, ktorý predchádza začiatku zápisu podľa čl. II ods. 1 tohto nariadenia. 
Miestnosť určená pre zápis dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky bude viditeľne 
označená.  
 

Čl. 3 Záverečné ustanovenia 
  
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dvorníky dňa 28. 02. 2017 

uznesením č. 3 bod 1. 
  
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.   
 
 
 
 

        Mgr. Ľuboš Gubáň  
                                                                                              starosta obce  

 


