OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA
č. 4 /2015
O MIESTE A ČASE ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4 /2015 BOLO ZVEREJNENÉ:
-

NA ÚRADNEJ TABULI OBCE DŇA 3.8.2015
ZVESENÉ DŇA 19.8.215
SCHVÁLENÉ DŇA 19.8.2015
ÚČINNOSŤ DŇA 3.9.2015

Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
školský zákon), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
Čl. I.
Účel a predmet
Toto VZN ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Čl. II.
Povinná školská dochádzka
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Čl. III.
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť školskú dochádzku
1. Termín zápisu
Obec Partizánska Ľupča v súlade s ustanovením § 20 školského zákona ukladá riaditeľovi
základnej škôly v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vykonať zápis detí ktoré majú začať plniť
povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 15. januára do 15. februára, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
2. Miesto a čas zápisu
Miesto a čas zápisu oznámi základná škola pri zverejnení zápisu.
3. Zverejnenie zápisu
Obec Partizánska Ľupča v súlade s ustanovením § 20 školského zákona ukladá riaditeľovi
základnej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zverejniť v dobe od 15. decembra do
15. januára, presné miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku po dohode so
zriaďovateľom takto:
a) na vývesných tabuliach základnej školy
b) na internetovej stránke obce Partizánska Ľupča
c) na internetovej stránke základnej školy
d) na vývesnej tabuli materskej školy
e) uverejnením oznamu v miestnom rozhlase

5. Vyžadované osobné údaje
Základná škola pri zápise žiaka vyžaduje 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.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
VZN obce Partizánska Ľupča o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči dňa 19.08.2015 uznesením č.7/1/i/2015 s uplatnením
§ 6 ods. 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

V Partizánskej Ľupči 19.08.2015

Ľubomír Frič
starosta obce

