
Obec Zubné na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

v y d á v a               t o t o 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZUBNÉ Č. 1/2019 

 

MIESTO A ČAS ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ 

DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto nariadenia je: 

 

     1. Stanoviť práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu /ďalej len 

„zákonný zástupca“/ na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v základnej škole na území 

Obce Zubné /ďalej len „obce“/ a má na tomto území trvalý alebo prechodný pobyt. 

     2. Určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

Čl. 2 

Povinná školská dochádzka 

 

     1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

     2. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo 

sociálne znevýhodneného prostredia¹, zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa spádovej školy 

/pozri § 3 ods. 2/ o odklad začiatku školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti 

zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie 

príslušného výchovného poradenstva a prevencie.² 
     3. Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej 

školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého 

ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok 

podľa odseku 4 rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo 

o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa 

s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý 

ročník. 

     4. Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom 

odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 2. 

septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do 

prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy. 

     5. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

–––––––––––––––––––––––––– 

¹ § 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení 

  Niektorých zákonov 

²§ 19 ods.  4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 



     6. Nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky.³ 
 

Čl. 3 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

 

     1. Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky ⁴ v základnej škole v čase zápisu podľa tohto nariadenia /“ďalej len zápis“/. 

     2. Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis /podľa Čl. 4/ na základnú školu v školskom 

obvode, v ktorom má trvalý alebo prechodný pobyt /ďalej len „spádová škola“/. 

     3. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa i inú základnú školu mimo spádovej 

školy. Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitnú možnosti školy, 

a to po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí patriacich podľa trvalého 

alebo prechodného bydliska k uvedenej spádovej škole, resp. po umiestnení detí v základnej 

škole na základe rozhodnutia súdu. ⁵ 
     4. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty 

rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko 

príslušného zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. ⁶ 

     5. Rodičia môžu zapísať dieťa iba na jednu školu. 

 

Čl. 4 

Miesto a čas zápisu 

 

     1. Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce v čase od 1. apríla do 30. apríla príslušného roka. ⁷ 
     2. Termín konania slávnostného zápisu detí každoročne určí riaditeľ základnej školy. 

     3. Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje: ⁸ 

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne  

    občianstvo, adresa trvalého bydliska dieťaťa 

b/ meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov  

c/ podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. 

     4. Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonného zástupcu dieťaťa. 

     5. Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu podľa toho nariadenia a ďalšie 

informácie o zápise obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom. 

 

Čl. 5 

Školský obvod základnej školy 

 

     1. Školský  obvod základnej školy tvorí územie obce Nechvalova Polianka. 

     2. Školský obvod je stanovený na základe dohody uzatvorenej s Obcou Nechvalova Polianka.  

––––––––––––––––––––––––- 

³ § 19 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

⁴ § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

⁵ § 49, 50, 62 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuretele a o zmene a  

   doplnení niektorých predpisov. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších  

   predpisov. 

⁶ § 19 od. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

⁷ § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

⁸ § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 



Čl. 6 

Priestupky 

 

     1. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu 

a vzdelávania alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak 

dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku. ⁹ 
     2. Za priestupok možno udeliť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,94 €. ¹⁰ 

     3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie 

povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.¹¹ 
 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

     1. Toto VZN č. 1/2019 Obce Zubné, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Zubnom dňa   .18. 1. 2019. 

 

     2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Zubné. 

 

     3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce:  18. 1. 2019 

 

     4. VZN č. 1/2019 nadobúda platnosť od 4. 2. 2019. 

 

 

 

V Zubnom 4. 2. 2019  

 

 

 

           Mgr. Michaela Vasilenková 

                        starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––– 

⁹ § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 i štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

¹⁰ §  37 ods. 2 zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov 

¹¹ § 37 ods. 6 zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov  


