VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LÚČKY
č. 01/2016
O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE
POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Obecné zastupiteľstvo Lúčky vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6
ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 3 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 a v zmysle § 20 ods. 3 pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „VZN“):
§1
Predmet úpravy
1) Týmto VZN obec Lúčky určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v
školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ školský
zákon neustanovuje inak. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia školskej dochádzky.
§2
Miesto a čas zápisu dieťaťa
1) Miestom zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je
Základná škola, Slobody č. 521 Lúčky. Zriaďovateľ určuje termín zápisu na prvý
pondelok v mesiaci apríl v priebehu ktorého má začať nový školský rok, v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Čas zápisu je stanovený od 14,00
do 17,30 hod.
2) Riaditeľka základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy a
v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy
základnej školy, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke obce.
3) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
vyžaduje v súlade so školským zákonom tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,
národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných
zástupcov.

§3
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo Lúčky na svojom zasadnutí dňa 28.01.2016
uznesením č. 07/2016.
2) VZN nadobúda účinnosť dňom 16.02.2016
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce
Lúčky č. 2/2009 schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.03.2009
uznesením č. 2/2009.
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