Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2012
o určení miesta a času
zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce.
1. Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční
dňa 24. januára 2013 v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod.
2. Organizáciu a priebeh zápisu zabezpečuje riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 5, Jacovce.
3. Zápis detí sa uskutoční v budove ZŠ s MŠ, Školská 5, Jacovce.
4. Podrobnosti týkajúce sa zápisu zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 5, Jacovce na
verejne prístupnom mieste v budove školy, v budove materskej školy alebo iným
obvyklým spôsobom (napr. na web stránke školy).
5. Zákonných zástupcov detí z obcí v školskom obvode Jacovce riaditeľ ZŠ s MŠ,
Školská 5, Jacovce bude o konaní zápisu informovať prostredníctvom miestnych
rozhlasov v spolupráci s príslušnými obecnými úradmi.
6. K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa
a rodný list dieťaťa.
7. V prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je potrebné priniesť aj doklady
o zdravotnom postihnutí dieťaťa – vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
a odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
8. V mimoriadnych prípadoch (napr. choroba dieťaťa, služobná cesta rodiča, /zákonného
zástupcu/, pobyt rodiny v zahraničí a pod.) je možné na základe dohody medzi
riaditeľom základnej školy s materskou školou a rodičom (zákonným zástupcom)
dieťaťa, uskutočniť zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj mimo
oficiálne stanoveného termínu zápisu, prípadne zapísať dieťa aj v jeho neprítomnosti
na základe predloženia požadovaných dokladov alebo prostredníctvom splnomocnenej
osoby (napr. plnoletý súrodenec, starí rodičia a pod.). Podmienkou je, aby sa zápis
uskutočnil v termíne od 15. januára do 15. februára 2013.
9. Riaditeľ školy určuje aj formy a obsah overenia školskej spôsobilosti po prerokovaní
v metodickom združení primárneho vzdelávania a na základe odporúčaní zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že dieťa ešte nedosahuje školskú
spôsobilosť (nie je telesne alebo duševne vyspelé), môže sa mu odložiť začiatok
plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok – rozhodnutie o odklade začiatku

plnenia povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ školy na žiadosť rodiča
(zákonného zástupcu) dieťaťa, súčasťou ktorej je odporúčanie všeobecného lekára pre
deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.
10. Ak si rodič (zákonný zástupca) dieťaťa nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť mu
pokutu do výšky 331,93 eur.

PhDr. Imrich Hermann
starosta obce
Vyvesené pred zasadnutím Ocz: 26.11.2012
Zvesené pred zasadnutím OcZ: 13.12.2012
Vyvesené po zasadnutí OcZ: 17.12.2012
Zvesené po zasadnutí OcZ: 2.1.2013

