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 Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a §20 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školsky 

zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: 

 

Všeobecne záväznom nariadení 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 1 

 

                                                         Úvodné ustanovenia 

 

 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je 

Obec Hrabkov(ďalej len „obec“).  

 

(2) Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou: Základná škola s materskou školou 

Hrabkov 159.  

 

(3) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ zákon 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“) neustanovuje inak. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia 

školskej dochádzky. 
 
                                                                        § 2 

 

                                                              Miesto a čas zápisu 
  
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 

základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho 

riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.  

 

(2) Obec určuje dátum zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vždy v dňoch 

od 01. 04. do 30. 04. príslušného kalendárneho roka, ktorý sa zhoduje s kalendárnym rokom, 

v priebehu ktorého má začať školský rok, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. Presný termín určí riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Hrabkove.  
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(3) Riaditeľ Základnej školy s materskou školou 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.  

 

(4) 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) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecne zastupiteľstvo obce 

Hrabkov. 

 

(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove 

dňa 11.03.2016 a schválilo ho uznesením č. 4 /2016.  

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.04.2016. 

 
 

 

 

 

V Hrabkove, dňa 11.03.2016  

                                                                                                             Jaroslav Hovančák v.r. 

       starosta obce 

 

 

 


