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O b e c   Č a s t á

Obec   Č a s t á   podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písmeno a) zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Č a s t á
č. 5/2008

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

§ 1
Úvodné ustanovenie

Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením sa  ustanovuje  miesto  a  čas zápisu  (ďalej  len 
„zápis“) detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou (ďalej 
len „ZŠ“) v Častej, ktorej zriaďovateľom je obec Častá.

§ 2
Miesto a čas zápisu

Zápis detí do prvých ročníkov sa uskutoční v priestoroch Základnej školy, Hlavná č. 293, 
900 89  Častá v termíne od  15. januára do  15. februára,  ktorý predchádza začiatku školského 
roka,  v  ktorom  má  dieťa  začať  plniť  povinnú  školskú  dochádzku.  Riaditeľ  základnej  školy 
upresní čas a termín zápisu, ktorý oznámi zriaďovateľovi a tento termín bude zverejnený. 

§ 3 
Oznámenie o zápise

1. Miesto zápisu určí riaditeľ základnej školy spolu s dátumom zápisu podľa § 2 a tento 
oznam zverejní obvyklým spôsobom (webová stránka školy, vývesné tabule, vyhlásenie miestnym 
rozhlasom) v obciach školského obvodu. 1)

2. ZŠ pri zápise vyžaduje: 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. 2)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č.3/2004, schválené OZ č. 48/OZ/2004 o určení školských obvodov základnej školy
2) § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 4



Povinná školská dochádzka

1. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 3)

2. Povinná školská dochádzka je  desaťročná  a trvá najviac do konca školského roka,  v 
ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. 4)

3. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka,  ktorý nasleduje po dni, 
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 5)

4.  Žiak plní  povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode,  v  ktorom má trvalý 
pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. 6)

5. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú  školskú dochádzku v škole, ktorú určí 
orgán miestnej štátnej správy v školstve. 7)

6. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ mimo školského obvodu, v ktorom má 
trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa ZŠ, do ktorej sa hlási. 8)

§ 5 
Sankcie

Nesplnenie  povinnosti  zákonného  zástupcu  prihlásiť  dieťa  na  plnenie  povinnej  školskej 
dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu 
vo výške 331,94 eura (10 000 Sk). 9)

§ 6
Školský obvod

Školský obvod Základnej školy s MŠ v Častej, ktorej zriaďovateľom je obec Častá, tvorí 
územie obce Častá a po vzájomnej dohode so susednými obcami aj územie obce Píla a Doľany.

§ 7 

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v   Č a s t e j   toto VZN schválilo uznesením č.77/OZ/2008 zo dňa 
11.12. 2008. 

2. VZN bolo vopred zverejnené na úradnej tabuli obce pred jeho prerokúvaním a po jeho 
schválení v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb..

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Stanislav Jablonovský
     starosta obce

3), 4), 5)  § 19 ods. 1, 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
6), 7)  § 20 ods. 5, 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
8) § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov
9) § 37 ods. 1 a 2  zákona č. 596/2003 Z. z.


