
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o zápise na 

predprimárne vzdelávanie . 

                            
 

            Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné 

nariadenie: 

 

I. časť 

Zápis na povinnú školskú dochádzku 

 

                                                                     Čl. 1 

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak 

zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 15. januára do 15. 

februára bežného roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

3. Dátum, čas a miesto konania zápisu určí riaditeľ školy a písomne ho oznámi 

zriaďovateľovi do 5. januára príslušného kalendárneho roka. 

4. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto 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. 

 

Čl. 2 

         Sankcia 

 

1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov 

dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu zákonnému zástupcovi až do výšky 10 000,- Sk 

(331,94 €) v prípade, že tento dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku. 

 

 

II. časť      

    Zápis na predprimárne vzdelávanie 

 

      Čl. 3 

Miesto a termín na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie 

 

1. Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa určí riaditeľ materskej 

školy do 5. januára príslušného kalendárneho roka a po písomnej dohode so 

zriaďovateľom ho zverejní. 

2. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak 

to kapacita zariadenia umožňuje. 

 



 

Čl. 4 

Účinnosť 

      1. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od. 30.9.2008. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch uznesením číslo   

16/E-1 zo dňa 14. októbra 2008. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia po schválení. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                          primátorka mesta 

 

 

 

 


