Návrh VZN č. 1/2020 vyvesený na úradnej tabuli v obci Kurima dňa: 19.2.2020
VZN č. 1/2020 schválené dňa: 06.03.2020
VZN č. 1/2020 vyhlásené dňa: 09.03.2020
VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňa: 25.03.2020
Obec Kurima v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2020
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Účel a predmet
1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.
§2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „zápis“) v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak
zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v určených dňoch kalendárneho roka, ktoré
predchádzajú začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:
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.

DRUHÁ ČASŤ
URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU

§3
1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kurima sa koná dňa 02.04.2020 o 13,30 v budove školskej jedálne Základnej
školy Kurima, Družstevná 222/7. Ak by sa niekto z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť zápisu
v tento deň, môže prísť so svojím dieťaťom na zápis v termíne od 01.04.2020 do 08.04.2020
v kancelárií zástupcu riaditeľa v budove Základnej školy Kurima, Družstevná 222/7 v čase od
8,00 do 15,00 hod.
2) Termín zápisu predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§4
(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi
§5
Účinnosť
1. Návrh tohoto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 19.2.2020.
2. Toto VZN bolo schválené dňa 06.03.2020 uznesením Obecného zastupiteľstva v Kurime
číslo 9/1.
3. VZN bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 09.03.2020.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej
tabuli Obce Kurima.
5. Účinnosťou tohto VZN stráca platnosť VZN č. 1/2019 zo dňa 10.4.2019.

Ján B a r t o š
starosta obce

