Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach uznesením č. 174/2016 na svojom rokovaní dňa
6.04.2016 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kecerovce
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Kecerovce
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách
a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského
zákona ak tento zákon neustanovuje inak.1
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje miesto a čas zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v Kecerovciach, ktorej
zriaďovateľom je Obec Kecerovce.
Článok 2
Miesto a čas zápisu
(1) Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch Základnej školy Kecerovce,
Kecerovce č.79, a to v mesiaci apríl , čas a dátum určí riaditeľ Základnej školy mesiac vopred
, kde bude zverejnený na web stránke Základnej školy .
(2) Ak sa zápis zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových nebude
môcť uskutočniť podľa odseku 1, náhradný termín určí obec Kecerovce oznámením.
(3) Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise doklady s osobnými údajmi2:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
telefónny kontakt,
c/ alebo doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu.
(4) Základná škola organizuje zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.
(5) Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu podľa tohto nariadenia a ďalšie
informácie o zápise obvyklým spôsobom, najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom.
1 § 20 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
2 § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 3
Všeobecné ustanovenie
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v čase zápisu podľa Článku 2 tohto nariadenia.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis podľa Článku 2 tohto nariadenia na základnú
školu 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. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej
škole, ktorú určí Okresný úrad Košice – odbor školstva v Košiciach.
(3) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a
žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia
súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší, ako sú kapacitné
možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.
(4) O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15 júna, ktorý
predchádza školskému roku, v ktorom sa má vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna
zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý
pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého
dieťaťa v súlade s § 60 ods.2.
(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo
šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné
stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.
(6) Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.
Článok 4
Školský obvod základnej školy
Školský obvod Základnej školy Kecerovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kecerovce
je stanovený všeobecne záväzným nariadením obce Kecerovce č. 1/2004 zo dňa 9.07.2004.

Článok 5

Sankcie
Obec Kecerovce je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných
zástupcov dieťaťa, je oprávnená uložiť pokutu v súlade s § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov až
do výšky 331,50 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú
školskú dochádzku.

Článok 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia 6.4.2016.

Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce

Zverejnené na pripomienkovanie podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Kecerovce o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Kecerovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predkladaný návrh predstavuje úplne nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť
určenia miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Kecerovce z dôvodu zmeny v § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
( školský zákon ) zákonom č. 188/2015, ktorý nadobudol účinnosť k 1. septembru 2015.
Školský zákon v § 20 ods. 3 písm. a) stanovuje, že miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách určí obec všeobecne záväzným
nariadením.
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je formálne členený
do šiestich článkov.
Článok 1 –Úvodné ustanovenie – vymedzuje, kde sa plní povinná školská dochádzka a
určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
ktorej zriaďovateľom je obec Kecerovce.
Článok 2 – Miesto a čas zápisu – Zákon ukladá možnosť konania zápisu detí od 1. apríla do
30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku.
Na základe návrhu riaditeľky Základnej školy Kecerovce obec určila miesto a čas zápisu detí
do 1. ročníka. Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch Základnej školy Kecerovce,
044 47 Kecerovce č.79, a to v mesiaci apríl , čas. a dátum určí riaditeľ Základnej školy
mesiac vopred , kde bude zverejnený na web stránke Základnej školy
Článok 3 – Všeobecné ustanovenie - stanovuje zákonnému zástupcovi povinnosť prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase, ktorý stanovuje toto VZN, zapísať dieťa
iba na jednu základnú školu. Zároveň VZN stanovuje, že 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. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú
dochádzku v spádovej škole, ktorú určí Okresný úrad Košice – odbor školstva v Košiciach.
V ďalších bodoch sa stanovujú kompetencie riaditeľa školy, kde sa uvádza že riaditeľ
spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov umiestnených
v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa
nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu
žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej
dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej
školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu. O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15 júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom
sa má vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie
povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa v súlade s § 60 ods.2 .

VZN ďalej ustanovuje možnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa požiadať výnimočne o prijatie
dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, v tomto prípade je
potrebné k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Článok 4 – Školský obvod základnej školy – poukazuje na VZN č. 1/2004, ktoré určuje
školský obvod Základnej školy Kecerovce.
Článok 5 – Sankcie – stanovuje pokutu až do výšky 331,50 €, ktorú je oprávnená uložiť
Obec Kecerovce zákonnému zástupcovi dieťaťa ak zistí, že zákonný zástupca dieťaťa
neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku
Článok 6 – Účinnosť – určuje účinnosť dňom 6.4.2016.

