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Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 12 / 2015

                                                

O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VEĽKÉ ORVIŠTE 

   Obec  Veľké  Orvište  v  súlade  so  zákonom č.  369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení  v  znení  neskorších  predpisov   vydáva  toto  všeobecne  záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“). 
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O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI OBCE VEĽKÉ ORVIŠTE 

§ 1 
Účel a predmet 

      Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ZŠ Veľké Orvište, Školská 44), ktorej zriaďovateľom je obec 
Veľké Orvište.

§ 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.

(2) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej lez „zápis“) v základnej škole
      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Orvište bude prebiehať v jeden deň, a to od 
      1. apríla do 30. apríla kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
      dochádzku.

(3) Termín, čas a miesto zápisu určí riaditeľ základnej školy najneskôr do  01. marca príslušného
      roka.

(4) Riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti o
      zápise detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.

§ 3
Záverečné ustanovenia

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 254/2008 Z. z. o výchove a
      vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Na VZN obce Veľké Orvište č. 12/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
      povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
      Veľké Orvište sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.2015  uznesenie č. 91/2015.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.11.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 28.11.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 10.12.2015
Doručené pripomienky (počet): žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 14.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 14.12.2015
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O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI OBCE VEĽKÉ ORVIŠTE 

VZN:
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti dňa 14.12.2015 pod uznesením OcZ č. : 91 /2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište dňa: 15.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016
Vyvesené: 15.12.2015
Zvesené:    15.01.2016

Vo Veľkom Orvišti dňa 14.12..2015.

                                                                                     Pavol Paulovič 
                                                                                        starosta obce 
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