Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka vo veciach plnenia úlohy štátnej správy
v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE
KOTRČINÁ LÚČKA Č. 3/2016
O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Vyvesené v úradnej tabuli obce : 26.01.2016
Zvesené z úradnej tabule obce : 11.02.2016
Schválené uznesením OZ č. 79/B zo dňa 18.02.2016
Zverejnené v úradnej tabuli obce : 19.02.2016

§1
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

§2
Miesto a čas zápisu dieťaťa
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Žiak
môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto
školy príjme na základné vzdelávanie.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonávať zápis v deň určený ZŠ: od 1. apríla do
30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku.
(3) Zápis sa vykoná v Základnej škole, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, 2. aprílovú stredu v
čase od 15.30 hod. do 18.30 hod. v priestoroch školy.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kotrčiná Lúčka na svojom zasadnutí dňa 18.02.2016 uznesením č. 79/B.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Obce Kotrčiná
Lúčka.
.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 19.02.2016

.......................................................
Jozef Žabka
starosta obce

