
Dodatok č.1/2009 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2008 o O určení miesta a času 

zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  

 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 sa pôvodné znenie odseku 1) vypúšťa a odseky 2) a 3) sa menia na 1) a 2).  

      Teda §1 znie: 

1) Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa povinná školská dochádzka plní v základných 

školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

 2. Pôvodné znenie § 3 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:  

1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrbové sa koná 2 (dva) dni, a to vo štvrtok a 

v piatok prvý februárový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 

má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

 

2) V školskom roku, v ktorom v rámci organizácie školského roka Ministerstvo 

školstva SR Pedagogicko-organizačnými pokynmi určí termín polročných prázdnin na 

deň, v ktorom sa má v zmysle § 3 ods. 1 tohto VZN konať zápis, dňom zápisu bude 

štvrtok a piatok druhý februárový týždeň. 

 

3) Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 3 ods. 1 a 2 tohto VZN v hodinovom 

rozpätí mesto Vrbové určuje nasledovne: 

   vo  štvrtok od  14.00 hod.  do 17.00 hod. 

    v    piatok od  14.00 hod.  do 17.00 hod. 

 

4) Zápis sa koná v budove základnej školy. Konkrétne miesto - miestnosť, v ktorej sa 

uskutoční zápis a čas konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy na budove 

základnej školy alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 1.januára, ktorý 

predchádza začiatku zápisu  podľa § 3 ods. 1 a 2 tohto VZN 

 

Čl. 2 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia §6 ods.8 zákona SNR č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli.  

 

Schválené: 26.11. 2009  Uznesením MsZ vo Vrbovom č.92/XI/ 2009 

Vyvesené:  30.11. 2009 

 

 

 PaedDr.Ivan Borovský 

 primátor mesta  


