VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
č.12/2015
zo dňa 08.12.2015,
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice podl'a § 6 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 20 ods.3 písmeno a) zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným
nariadením sa ustanovuje miesto a čas zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice.

Čl.2
Miesto a čas zápisu

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice (ďalej "mestská čast") sa uskutoční v priestoroch základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti spravidla v druhý aprílový týždeň, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku a to v piatok od 14.00
do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny'.

ČI.3
Povinná školská dochádzka

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.
2. Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko, adresa zamestnávatel'a, trvalé bydlisko
zákonných zástupcov".
3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý
pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditel' tejto školy
prijme na základné vzdelávanie. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej
dochádzky.
5. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak
dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
6. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa
dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
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§ 20 ods. 2 zákona
§ 20 ods. 4 zákona

Č. 245/2008

Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č. 245/2008

Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.4

Oznámenie o zápise

Riaditel' základnej školy zverejní miesto a čas zápisu a ďalšie
nariadenia obvyklým spôsobom najneskôr 15 dní pred zápisom.

informácie

o zápise

podl'a tohto

Čl.5
Školské obvody
Školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti sú určené
všeobecne záväzným nariadením. Školský obvod základnej školy je stanovený príslušnými názvami
ulíc na území mestskej časti",

Čl. 6
Zrušovacie

ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2008 zo dňa 16.12. 2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2015 bolo schválené Miestnym zastupitel'stvom Mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice dňa 8. decembra 2015 uznesením č.113/2014-2018.

Čl. 8
Účinnost'

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

O,;::
PhDr. Alžbeta
starostka

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradných tabuliach
mestskej časti od 18.11. 2015 do 23.12. 2015.
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