OBEC BRZOTÍN, MÁRIÁSSYHO NÁMESTIE 167, 049 51 BRZOTÍN

VZN č. 2/2022
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín

Návrh VZN č. 2/2022 vyvesený dňa:

12.09.2022

Návrh VZN č. 2/2022 zvesený dňa:

..................

VZN č. 2/2022 schválené dňa:

..................

VZN č. 2/2022 vyhlásené dňa:

..................

VZN č. 2/2022 nadobúda účinnosť dňa: ..................

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
8 ods. 3 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 ustanoveniami § 20 ods. zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín
(ďalej len „VZN“).

Článok I
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť miesto a čas
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou
školou, Berzehorská 154, 049 51 Brzotín.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba
na jednu základnú školu.
3. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole obvode, v ktorom má trvalý pobyt,
ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú než spádovú základnú školu.
Článok II
Miesto a čas zápisu
1.

Zápis detí do základnej školy sa koná:
a) miesto zápisu: Základná škola s materskou školou, Berzehorská 154, 049 51 Brzotín
b) termín a čas zápisu: od 1. apríla - do 30. apríla v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v pracovných dňoch.
2. Zápis detí do materskej školy sa koná:
a) miesto zápisu: Základná škola s materskou školou, Berzehorská 154, 049 51 Brzotín
b) termín a čas zápisu: od 1. mája - do 31. mája v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v pracovných dňoch.
3. Pri zápise dieťaťa do povinnej školskej dochádzky základnej školy a pri zápise do
materskej školy zákonný zástupca povinne predkladá rodný list dieťaťa a vyžadujú sa
nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa
4. Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zabezpečuje riaditeľ
základnej školy.

Článok III
Priestupky a správne delikty

1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov
dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu v zmysle § 37 a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších
predpisov.
2. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa
neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60
vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
3. Za priestupok podľa odseku 1 tohto článku môže Obec Brzotín uložiť zákonnému zástupcovi
dieťaťa pokutu do výšky 331,50 EUR.
4. Obec Brzotín uloží pokutu do výšky 331,50 EUR zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je
právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť
o školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo
dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
5. Na konanie o priestupku podľa odseku 1 tohto článku sa použije všeobecný predpis
o priestupkoch na konanie o správnom delikte podľa ods. 3 tohto článku sa použije
všeobecný predpis o správnom konaní.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Brzotín.
2. Na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2022 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
na svojom zasadnutí dňa ............
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Brzotíne dňa 24.09.2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom..............
V Brzotíne, dňa 12.09.2022

MVDr. Tibor GARAY
starosta obce

