
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Vrbové dňa 13. 1. 2016 

VZN nadobúda účinnosť 15 dní po schválení mestským zastupiteľstvom. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrbové 

č. 5/2016 

 

 

Mesto Vrbové v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanovením § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a nasledovné 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrbové. 

 

Článok 1 

Účel a pôsobnosť 

 

1. Toto VZN je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré majú trvalé alebo 

prechodné bydlisko v meste Vrbové 

 

2. Mesto Vrbové je zriaďovateľom základných škôl : 

 Základná škola, Komenského 2 , 922 03 Vrbové 

 Základná škola, Školská 4, 922 03 Vrbové 

  

Článok 2 

Predmet 

Predmetom tohto VZN je  

 

1. Určenie miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ( ďalej len 

zápis ) v základnej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové. 

 

2. Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než 

rodičia, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti 

na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len „ zákonný zástupca “ )  na plnenie povinnej 

školskej dochádzky dieťaťa v základnej škole na území mesta Vrbové. 

 

Článok 3 

Povinná školská dochádzka a jej plnenie 

 

1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

2. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa základnej 

školy o odklad o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie 



všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zriadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. 

3. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý alebo prechodný pobyt ( v spádovej škole ), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa 

nevyberie inú základnú školu. 

5. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy 

riaditeľovi spádovej školy a to najneskôr do 31. mája. 

6. Riaditeľ základnej školy do 30. apríla zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané na 

plnenie povinnej školskej dochádzky na Okresný úrad v Trnave, odbor školstva 

a zriaďovateľovi, podľa trvalého bydliska žiaka. 

 

Článok 4 

Miesto a čas zápisu 

 

1. Termín zápisu  

Mesto Vrbové v súlade so zákonom ukladá riaditeľom základných škôl vo Vrbovom 

vykonať zápis v termíne štvrtok a piatok druhého týždňa v mesiaci apríl v čase od 14.00 

hod. do 17.00 hod., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 

plniť povinnú školskú dochádzku. 

2. Miesto zápisu  

Mesto Vrbové určuje miesto zápisu v budove Základnej školy, Komenského 2 a v budove 

Základnej školy, Školská 4 vo Vrbovom. Konkrétne miesto, t.j. miestnosť, v ktorej sa 

uskutoční zápis, určí riaditeľ základnej školy.  

3. Zverejnenie zápisu  

Mesto Vrbové v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a materskej školy v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta zverejnia presný dátum, čas a miesto konania zápisu 

nasledovne: 

 na viditeľnom mieste budovy školy a internetovej stránke ZŠ, 

 na viditeľnom mieste materskej školy, 

 vyhlásením v mestskom rozhlase. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

 

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

dochádzky v základnej škole v čase zápisu podľa tohto nariadenia. 

2. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje: 

 meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, 

 meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov, 

 podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú mimo 

spádovej školy. 

4. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu. 

 



 

Článok 6 

Priestupky a sankcie 

 

1. Mesto Vrbové je oprávnené kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákon-

ných zástupcov dieťaťa.  

 

2.  Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzde-

lávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak 

dieťa nenahlási na povinnú školskú. 

 

3. V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa 

na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku, za ktorý je mesto Vrbové 

oprávnené uložiť mu pokutu v zmysle zákona. Pokutu možno uložiť do jedného roka 

odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa 

porušenia povinnosti. 

 

Článok 7 

Dodržiavanie a kontrola nariadenia 

 

1. Za dodržiavanie tohto VZN zodpovedá riaditeľ každej základnej školy v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti mesta Vrbové. 

 

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva kontrolór mesta a Spoločný školský 

úrad vo Vrbovom. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2016 bolo schválené mestským zastupi-

teľstvom vo Vrbovom dňa 28. 1. 2016 uznesením č. 11/I/2016. 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 12. februára 2016. 

 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť a platnosť VZN č. 8/2010 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

vo Vrbovom. 

 

 

 

 

 

 

        Dott. Mgr. Ema Maggiová, 

        primátorka mesta Vrbové 


