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Všeobecne záväzné  nariadenie č. 1/2017 o určení  miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie  povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce.

Obec Jacovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona
NR SR č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

                                             Článok 1
                                            Základné ustanovenie

Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Jacovce.

Článok 2
                              Určenie miesta a času zápisu

 Zápis  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v  základnej  škole,  ktorej
zriaďovateľom je Obec Jacovce, sa koná v čase od 14.00 h do 18.00 h vždy prvý štvrtok  po
01. apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú  dochádzku.  V  prípade,  že  stanovený  termín  bude  zhodný  s  veľkonočnými
prázdninami, termín zápisu sa presúva na nasledujúci štvrtok .

Organizáciu  a priebeh  zápisu  dieťaťa  na  povinnú  školskú  dochádzku  zabezpečuje
riaditeľ  základnej  školy s materskou školou.  Oznámenie  o mieste  a čase zápisu  zverejňuje
riaditeľ  školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu spôsobom v mieste  obvyklým (  na
úradnej tabuli školy, na web stránke školy, v obecnom rozhlase a pod.) . Oznámenie o zápise
môže  obsahovať  aj  ďalšie  podrobnosti  (  napr.  priestory,  v ktorých  sa  zápis  uskutoční,
požadované doklady a pod.).

Obec Jacovce ako zriaďovateľ základnej školy zverejňuje informáciu o mieste a čase
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole  Jacovce každoročne na
svojej  internetovej stránke.

V mimoriadnych  prípadoch  je  možné  zapísať  dieťa  na  plnenie  povinnej  školskej
dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce aj po legislatívne
stanovenom termíne (  t.j.  po 30.apríli).  Všetky takéto prípady dodatočného zápisu detí  na
plnenie  povinnej  školskej  dochádzky   v základnej  škole  riaditeľ  oznámi  svojmu
zriaďovateľovi.



Článok 3
Záverečné ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti Všeobecného záväzného nariadenia Obce Jacovce č.1/2017
o určení  miesta  a času zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej  školskej  dochádzky v základnej
škole zriadenej Obcou Jacovce sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jacovce  č. 2/2016
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská
5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce.

                                                                                    Jaroslav Božik
                                                                                     starosta obce

http://www.obecjacovce.sk/docs/vzn/vzn-2016-02.pdf
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