
Všeobecne záväzné nariadenie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
Základnej škole v Juskovej Voli č. 1/2016 

Obec Juskova Voľa na základe § 6, zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a na základe § 20 ods. 1, 2, 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre 
územie obce Juskova Voľa toto Všeobecne záväzné nariadenie o zápise detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v Základnej škole v Juskovej Voli na ktorom sa uznieslo Obecné zastupitestvo v 
Juskovej Voli v  súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov.

 Základné ustanovenia 
Čl. 1

 Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas i ďalšie náležitosti zápisu detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Juskovej Voli. 

Čl. 2

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole. Prihlásenie sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského 
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Miesto a čas zápisu 
Čl. 3 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pre daný 
školský rok, miesto a čas zápisu podľa ods. 2 určuje obec všeobecne záväzným nariadením takto: 

    Miesto: priestory Základnej školy v Juskovej Voli
    Čas:  zápis sa koná  prvý aprílový štvrtok , v čase od 13:00 do 16:00 hod.

Požadované osobné údaje 
Čl. 4 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto osobné 
údaje: 
a)        _     meno a priezvisko 

– dátum narodenia
–  rodné číslo 
–  miesto narodenia 
–  národnosť 
–  štátne občianstvo 
–  trvalé bydlisko dieťaťa
– meno a priezvisko a  trvalé bydlisko zákonných zástupcov 



Miesto plnenia povinnej školskej dochádzky 
Čl. 5 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, ktorý bol  daný 
všeobecne záväzným nariadením, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú 
školu. O prijatí dieťaťa do základnej školy, rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Riaditeľ školy do 
30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú 
trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého 
dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto 
školy prijme na základné vzdelávanie. 

Záverečné ustanovenia 
Čl. 7 

Na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  obce  o  zápise  na  plnenie  povinnej  školskej 
dochádzky v základných školách na území mesta sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Z. .z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o 
Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli dňa 25.2.2016 uznesením číslo 8/B2. Toto všeobecne 
záväzné nariadenie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli .

                                                                                                    Jozef Lukačin
                                                                                                     starosta obce


