
Obec POPROC
V2N O URČENÍ MIESTAA ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE
POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENEJ OBCOU

Obec Poproč, v súlade s ustanovením §6 odseku 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon oobecnom zriadenľ') a vsúlade
s ustanovením §20 odsek 3 písmeno a) zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "školský
zákon ") vydáva toto

v r >. /

VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NAMADENIE
císlo I- ,2020

O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA
v r

NA PLNENIE POVINNEJ SKOLSKEJ DOCHÁDZKY
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENEJ OBCOU

ČLÁNOKI.
r_ r_

UVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet upravy

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj " nariadenie ") určuje miesto a čas zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Poprofi.

§2
Základné ustanovcnia

(1) Obec Poproč (ďalej aj "obec") je zriaďovateľom plnoorganizovanej základnej Skoly
(ďalej aj "základná Skola").

(2) Základná škola tvorí smaterskou školou zriadenou obcou jednu právnickú osobu
Základná škola s materskou školou so sídlom v obci Poproč.

(3) Základná školaje zriadená obcou Poproč pri prenesenom výkone Štátnej správy aje na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a äportu SR zaradená do siete
škôl a školských zariadení Ministerstva äkolstva, vedy, výskumu a Športu SR.

§3

Povinná Školská dochádzka pre ročníky 1. - 9. je zabezpečená vzákladnej škole pre
školský obvod určený nariadením obce Poproč.
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v f

CLÁNOKH.

MIESTO A ČAS ZÁPISU DETÍ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

§4

Miestom zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzkyje budova Základnej Skoly
v

s materskou školou v obci Poproč, Školská ulica č. 3.

§5

Zápis detí na phienie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční každý priebežný rok
vždy vo Stvrtok prvý aprílový tý&deň pre nadchádzajúci Školský rok. Vprípade, ak
štvrtok prvý aprílový týždeň pripadne na deň pracovného pokoja, zápis detí sa uskutoční
vo štvrtok druhý aprílový týždeň.

§6

Riaditeľ základnej školy každý priebežný rok zverejní na webovom sídle ana
informačnej tabuli Základnej äkoly smaterskou školou najneskôr do 10. marca
príslušného kalendámeho roka presný dáhnn, ako aj ďalšie podrobnosti súvisiace so
zápisom detí na povinnú školskú dochádzku pre nadchádzajúci školský rok.

§7

Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťaje možné vykonať zápis dieťaťa na povinnú
školskú dochädzku aj v náhradnom termíne.

ČLÁNOKm.
r v f_

ZÁVERECNE USTANOVENIA

§8

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce ana
webovom sídle obce od ^ ^- 2.02.0 do ^ô.^^QZff

§9

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na
svojom zasadnutí dňa ^-^2. 2020.
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Obec POPROČ
VZN O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÄPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE
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§10

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ^- ^- 2^2&

§11

Nadobudnutím účimiosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
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,
vrátane zmien a dodatkov.

§12

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ^ ^ ^^ (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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