MESTO STRÁŽSKE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2015

o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Strážske

1.Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta : 6.10.2015
2. VZN schválené dňa 29.10.2015 uznesením MsZ č. 218 /2015
3. VZN zverejnené dňa: 2.11.2015
4. VZN zvesené z úradnej tabule dňa :18.11.2015

-1Mesto Strážske v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a v súlade s § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Strážske
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta Strážske sa určuje miesto a čas zápisu detí do
1. ročníka základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Mesto Strážske.
Článok 2
Miesto zápisu
1. Miestom zápisu dieťaťa do 1. ročníka je Základná škola, Mierová 1, Strážske.
2. Miestnosť na zápis určí riaditeľ školy.
3. Miestnosť na zápis bude označené názvom „Zápis detí do 1.ročníka“.
Článok 3
Čas zápisu
1. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť školskú dochádzku.
2. Zápis sa vykonáva v pracovných dňoch od 8.00 hodiny do 15.30 hodiny, v termíne uvedenom
v čl.3 ods.1.
3. Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý sa
môže uskutočniť aj v dňoch pracovného pokoja.
4. Riaditeľ základnej školy zverejní informácie o zápise podľa tohto nariadenia obvyklým
spôsobom (na vchode do budovy školy, na internetovej stránke školy, prípadne v miestnej tlači)
najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom dieťaťa.

-2Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2015 bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 218/2015 zo dňa 29.10.2015.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení.
3.Týmto VZN sa ruší VZN č.4/2012 schválené uznesením MsZ č.194/2012 zo dňa 6.9.2012.

V Strážskom, dňa 2.11.2015

Ing. Vladimír Dunajčák
Primátor mesta

