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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Jelenec č. 1/2016
o zápise detí do 1. ročníka základnej školy na území obce Jelenec.

Schválilo: Obecné zastupiteľstvo obce Jelenec dňa 26.02.2016, uznesením č. 152/2016

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre
Základnú školu – Alapiskola, Školská 330, 951 73 Jelenec toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jelenec o zápise detí do 1. ročníka základnej školy (ďalej len „VZN“):
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy v súlade s § 20 ods. 3 písm. a ) školského zákona.
Čl. II.
Miesto a čas zápisu
1. Zápis sa koná počas pracovných dní v termíne od 1.4. do 8.4. kalendárneho roka, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
2. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v budove Základnej školy – Alapiskola, Školská 330,
951 73 Jelenec.
3. Riaditeľ školy zašle do 30.6. kalendárneho roka zoznam všetkých detí, ktoré boli
zapísané na plnenie školskej dochádzky v obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt.
4. Riaditeľ školy zverejní obvyklým spôsobom miesto, čas a ďalšie podrobnosti o zápise
detí do 1. ročníka základnej školy, najneskôr 15 dní pred konaním tohto zápisu.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Jelenci dňa 26.2.2016,
uznesením č. 152/2016.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce.
3. Ruší sa VZN obce Jelenec č. 7/2013 v druhej časti, čl. 3, bod 3.

Ladislav Púchovský
starosta obce

