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Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliská č. 02/2018 k zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Sedliská 93

                 Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách v zmysle § 6, § 11 ods. 4 písm. g zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 z. č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení obce k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Sedliská 93

Čl. 1

               Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej
len zápis) sa v zmysle § 20 ods. 2 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Čl. 2

              Podľa § 20 ods. 3 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s  materskou školou, Sedliská 93 sa uskutoční tretí aprílový týždeň školského roka, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. Deň a čas zápisu zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Sedliská 93
v predstihu zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na úradnej tabuli obce, na
webovom sídle školy a prostredníctvom miestneho rozhlasu najneskôr 15 dní pred zápisom.
Zápis sa uskutoční v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Sedliská 93.

Čl. 3

             Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Sedliskách.
             Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov.
           Toto všeobecné nariadenie č. 02/2018, schválené Obecným zastupiteľstvom
v Sedliskách dňa 28.02.2018 uznesením č. 06/2018 a nadobúda účinnosť dňom 15.03.2018 
2018 a ruší VZN obce Sedliská č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedliská.

                                                                                            Ing. Jozef Dobrocký
                                                                                           starostka obce Sedliská


