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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2016
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, 916 21 Čachtice
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Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Čachticiach dňa 22.3.2016, uznesením č. 15/2016.
Návrh VZN bol podľa §6 ods.3 Zák.č.369/1990 Zb. zverejnený na úradnej
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Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Čachtice dňa 23.3.2016 a
zvesené dňa 7.4.2016
Účinnosť nadobudlo dňa 7.4.2016

Mgr.Michal Balala
starosta obce

Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1 /2016
OBCE ČACHTICE
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, 916 21 Čachtice
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice

Obecné zastupiteľstvo obce Čachtice na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4
písm. g) a v nadväznosti na § 5 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 2 a 3, písm. a) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie školskej dochádzky v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, 916 21
Čachtice.

Článok 2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na povinné plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
3. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na:
- Základnú školu Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, 916 21 Čachtice
4. Zápis do Základnej školy Štvrtej Sednice Tatrína v Čachticiach sa koná takto:

Miesto zápisu: Základná škola Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351, 916 21 Čachtice
Termín zápisu: prvá streda v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. Tí, ktorí sa nemohli
zúčastniť na slávnostnom zápise, môžu tak učiniť druhú stredu v mesiaci
apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť
povinnú školskú dochádzku.
Čas zápisu:
od 13,00 – 17,00 hod.
5. Dátum, miesto a čas zápisu podľa tohto VZN zverejní obec:
- umiestnením plagátov na verejných miestach v obci
- na svojom webovom sídle,
- na úradnej tabuli obce,
- v káblovej televízii,
- vyhlásením v miestnom rozhlase
- zaslaním oznámenia riaditeľovi Základnej školy, Pionierska 351, 916 21 Čachtice
- zaslaním oznámenia riaditeľke Materskej školy, Pionierska 348, 916 21 Čachtice
- zaslaním oznámenia riaditeľke Súkromnej materskej školy, n.o., Malinovského 882,
916 21 Čachtice, ktorí ho zverejnia:
- obvyklým spôsobom v budove školy,
- na webovom sídle školy,

6. Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
- meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
- meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa zamestnávateľa zákonných zástupcov

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach
dňa 22.3.2016, uznesením OZ č. 15/2016.
2. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 15-tým dňom po schválení obecným
zastupiteľstvom.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.2/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
4. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Čachtice.

V Čachticiach, dňa 22.3.2016
Mgr. Michal Balala
starosta obce

