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Všeobecne záväzné nariadenie

č. 9/2015

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je

obec Poproč

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2015

- zverejnený na intemetovej adrese obce dňa: 27.11.2015

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 11.12.2015
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutoČnené dňa: 14.12.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN domčené poslancom dňa: 14.12.2015

VZNschválenéObecnýmzastupiteľstvom vPoprocidnal4.12.2015 podč.: B.9/f./2015
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VZNnadobúda úcinnosť dňom 30.12.2015
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Obecné zastipiteľstvo obce Poproč na základe ust. §20 ods. 3 písm. a) zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ust. 6 ods. 2 a s ust. §11 ods. 4
písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších právnych
predpisov vy d áv a toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 9/2015

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je

obec Poproč

ČL1
r

Uvodné ustanovenia

v

1. Obecje zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Poproč, Skolská 3, Poproč.
f

2. Učelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto ačas zápisu dieťaťa na
phienie povinnej školskej dochádzky.

y

CL2

Povinnosť zákonného zásíupcu 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 základnú školu.

2. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v čase od 1. apríla do 30. apríla príslušného kalendámeho
v

roka v budove Základnej školy s materskou školou, Skolská 3 v popoludňajších hodinách.
Presný tennín bude každoročne zverejnený na webovom sídle obce, školy amaterskej
školy.

3. Zákonný zástupcaje povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, ti-valé bydlisko dieťaťa
meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.



ČL3
Sankcia

1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov
dieťaťaajeoprávnenáuložiťpokutuaždovýšky 331,50 vprípade, že zákonný zástupca
dieťaťa neprihlási dieťa na povmnú školskú dochádzku.

v

CL4

Spolocné a závereČné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Poproč.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadená sa uznieslo Obecné zastupiteľsťvo obce Poproč
dnal4.12.2015.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.12.2015.

4. Toto VZN v plnom rozsahu mší a nahrádza VZN č. 3/2014 o určení miesta a Času zápisu
dieťaťa na plnenie školskej dochádzky vzákladnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec
Poproč.

VPoproči, dna27.11.2015
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Obec P O PRO C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 9/2015 zo dňa 14.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
14.12.2015 prijalo uznesenie í. B.9/f./2015, ktorým sa

r v
uznasa

IiLTecnl äzn"S^e"p^ 'Ä omľemnuestea,časuzáp!su
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ, ktorej zriaďovateľom je obec
Poproč, podl'a predloženého návrhu.
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

Hlasovanie:

PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenie
Jozef HarČarik za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 15.12.2015

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


