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Návrh 

  

 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. .... / 2022 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy 

………………………………………………………………………………………………… 

Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny 

predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto 

 

Všeobecne záväznom nariadení 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy 

  

§ 1 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

  

1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje   

po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, 

v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Znenie prvej vety neplatí  ak zákonný 

zástupca pre svoje dieťa vyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú 

školskú dochádzku aj v inej ako spádovej základnej škole ako je obvod, v ktorom 

má žiak trvalý pobyt. 

3.Školský obvod základnej školy zriadenej obcou určuje obec svojím všeobecne 

záväzným nariadením v súlade so zákonom č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

4. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej 

škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

  



Návrh 

§ 2 

Určenie miesta a času zápisu do základnej školy 

 1. Obec Kanianka je zriaďovateľom Základnej školy Kanianka, SNP 587/4, Kanianka 

a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa do základnej školy.    

 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v  základnej škole, a to formou zápisu do školy.    

 3. Miesto a čas zápisu určuje obec podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 4. Obec Kanianka u r č u j e pre Základnú školu Kanianka  vo svojej   

zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu nasledovne: 

Zápis prvákov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 

sa v budove Základnej školy Kanianka koná: 

dňa  23. apríla 2022 v čase od 09:00 do 13:00 

 

5. Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca predloží platný občiansky preukaz a rodný 

list dieťaťa. V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so 

zákonným zástupcom žiaka náhradný termín zápisu. 

6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje: 

a) osobné údaje o dieťati v rozsahu                                                              

meno a priezvisko,                                                                                                                            

dátum a miesto narodenia,                                                                                                         

adresa trvalého pobytu, alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle 

zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,                                                                          

rodné číslo,                                                                                                                        

štátna príslušnosť,                                                                                                   

národnosť 

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu                                           

meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,                                                                     

adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava 

na adrese trvalého pobytu,                                                                           

kontakt na účely komunikácie. 
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§ 3 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Na tomto VZN č. ...../2022  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

2. VZN č. ...../2022 je v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov účinné od ..................2022. 

  

V Kanianke  dňa ............................. 

  

 


