VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Trstín dňa: 24.6.2020
Zvesené dňa 10.07.2020

Obecné zastupiteľstvo v Trstíne na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva pre územie
Obce Trstín toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 81/2020

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou Trstín v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Trstín

Článok 1
Predmet úpravy
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením (d’a1ej len „VZN“) sa upravuje termín konania
zápisu dieťaťa na

plnenie

povinnej

školskej

dochádzky

v Základnej

škole

s materskou školou Trstín /škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstín/.
Článok 2
Úvodné ustanovenia
1. Obec Trstín je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Trstín.
2. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona é. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 3
Povinnosti zákonného zástupcu
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).
2. Zákonný zástupca je povinný vyplniť elektronickú prihlášku .
3. Požadované dokumenty si prinesie na zápis a poverený zamestnanec overí ich pravosť.
Článok 4
Určenie miesta a času zápisu
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou
školou Trstín v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trstín
sa koná jeden deň, a to v stredu, druhý aprílový týždeň,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú
dochádzku.
2. Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 3 ods. 1 tohto VZN v hodinovom rozpätí
určuje obec Trstín nasledovne:
od 13:00 do 17:00 hodiny.
3. Zápis sa koná v budove Základnej školy Trstín, ktorá sídli na adrese 919 05 Trstín 457.
4. Konkrétne miesto — miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis a čas konania zverejní
riaditeľka základnej školy:
a) na vývesnej tabuli vo vestibule základnej školy,

b) na vývesnej tabuli vo vestibule materskej školy,
c) na vývesnej tabuli vo vestibule obecného úradu,
d) na úradnej tabuli obce Trstín,
e) na webovom sídle základnej školy,
f) na webovom sídle materskej školy,
g) na webovom sídle obecného úradu
najneskôr do 1. apríla,
ktorý predchádza začiatku zápisu podľa § 3 ods. 1 tohto VZN.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Trstín na svojom zasadnutí dňa
23.6.2020 uznesením OZ č. 35/2020
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2020.

Ing. Peter Hlávek
starosta obce Trstín
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