
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

Č. 1/2014 

 

ktorým sa určujú termíny zápisov detí do materskej školy a do prvého ročníka 

Základnej školy s materskou školou Hniezdne, ktorá je v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti  obce Hniezdne.   

 

   

Dátum vyvesenia návrhu VZN:   17.6.2014     

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:  3.7.2014 

Dátum zvesenia návrhu VZN:   29.7.2014 

 

 

 

 

                      Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne, na základe samostatnej pôsobnosti 

podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1, 

ods. 3 písm. h),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  podľa § 20 ods. 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 

ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

o materskej škole a § 10 ods.1 vyhlášky č. 320/2008 Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o základnej škole vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sa určujú termíny zápisov detí do materskej školy a do 

prvého ročníka Základnej školy s materskou školou Hniezdne. 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje termíny zápisov detí do materskej školy a do 

prvého ročníka základnej školy. 

  

čl. 2 

Zápis detí do materskej školy Základnej školy s materskou školou Hniezdne 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto 

a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so 

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla 

v termíne od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj 

podmienky prijímania detí do materskej školy. 

 

čl. 3 

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy s materskou školou Hniezdne 

a) Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky koná 

od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

začať plniť  povinnú školskú dochádzku.  

b)  V súlade s § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona Obec Hniezdne určuje:        

 zápis do 1. ročníka sa uskutočňuje v budove Základnej školy s materskou školou 

Hniezdne,   06501 Hniezdne č.244 

 zápis prebieha  jeden deň, a to v utorok  prvého úplného  februárového týždňa  v čase od 

14:00 hod. do 17:00 hod.  

c)  Dátum, miesto a čas zápisu podľa tohto VZN zverejní:  

 riaditeľ základnej školy  obvyklým spôsobom v budove školy a na webovom  sídle školy.   

 Obec Hniezdne oznámením na úradnej tabuli a v obecnom rozhlase. 

d) Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpečí 

riaditeľ základnej školy.   

 

 

 

 



čl.4 

Zrušovacie ustanovenia 

Účinnosťou tohto všeobecného záväzného nariadenia  sa ruší všeobecné záväzné nariadenie  

č. 5/2008. 

čl.5 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Hniezdne 

dňa 29.7.2014 , číslo uznesenia 5/2014, bod A./3. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia. 

 

 

   

VZN zverejnené vyvesením na úradnej tabuli dňa: 30.7.2014                                               

 

Ing. Viktor Selep, 

starosta obce 

 

 

 

  

  

 

  


