
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
OBCE SMIŽANY

 č. 84
o     určení miesta a     času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky   

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Smižany
 

Obecné zastupiteľstvo Smižany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších  predpisov  a  podľa  §  20   ods.  3  zákona  č.  245/2008  Z.  z.  o výchove 
a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto 
všeobecnom záväznom nariadení /.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách 
pre  žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  podľa školského zákona,  ak 
tento zákon neustanovuje inak. 
2.  Účelom tohto  všeobecne záväzného nariadenia  je  určiť  miesto  a čas  zápisu dieťaťa  na 
plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v základnej  škole,  ktorej  zriaďovateľom  je  Obec 
Smižany.
3. Obec Smižany je zriaďovateľom Základnej školy, Komenského ul. 3, Smižany.

Čl. 2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole

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 dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Smižany prebieha počas pracovného týždňa, do ktorého spadajú polročné 
prázdniny  uvedené  v Pedagogicko-organizačných  pokynoch  Ministerstva  školstva  SR  na 
príslušný školský rok. 
3.  Zápis sa vykonáva v budovách príslušnej  základnej  školy v dňoch uvedených v bode 2 
tohto článku  v časovom rozmedzí od  8,00 hod. do 17,00 hod.
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, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Okrem toho je rodič povinný uviesť meno ošetrujúceho lekára dieťaťa, zdravotnú poisťovňu 
dieťaťa a závažné ochorenie, ktorými dieťa trpí. Pri zápise rodič uvedie aj povinne voliteľný 
predmet  (náboženská  výchova   v  alternácii  s etickou  výchovou),  ktorý  bude  dieťa 
navštevovať v prvom ročníku (resp. nultom ročníku).
5. Miesto a čas zápisu zverejní riaditeľ základnej školy na budove základnej školy, v miestnej 
tlači  a na  internetovej  stránke  školy  najneskôr  do  10.  januára,  ktorý  predchádza  začiatku 
zápisu, podľa ods. 2  a 3 tohto článku.



Čl. 3
Sankcia

1. Obec  je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov 
dieťaťa  a je  oprávnená  uložiť  pokutu  až  do  výšky  331,94€  (10 000  Sk,-)  v prípade,  že 
zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. VZN č. 84 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.217/14/2008 zo dňa 11. 12. 
2008.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Smižanoch.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27. 12. 2008 a bude zverejnené vyvesením na 
obecnej úradnej tabuli. 

 
  

 Smižany 11. 12. 2008

Ing. Michal Kotrady
     starosta obce

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smižany: 26. 11. 2008 
VZN zvesené: 27. 12. 2008  
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