
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 1/2009 

o zápise detí do 1. ročníka základnej školy 

 

 

 

 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 25/2009 bod A/1 

dňa 21.1.2009, 

 

zmena a doplnenie schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 

30/2014, bod B/8 dňa 22.5.2014. 
 

 

zmena a doplnenie schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci  

č. 8/2015, bod B/5 dňa 19.11.2015. 
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Mestské zastupiteľstvo v Podolínci na základe § zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v  znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre základnú školu s materskou 

školou Podolínec toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu 

detí do 1. ročníka základnej školy: 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka 

základnej školy v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona. 

 

Čl. II 

Miesto a čas zápisu 

 

1. Zápis do 1. ročníka sa koná počas 2 pracovných dní v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

v termíne od 1.2 do 15.2. kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.-zrušený 

Nové znenie : 

1.Zápis do 1. ročníka sa koná počas 2 pracovných dní v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.                                     

v termíne od 1.4. do 30.4. kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.“ 

2. Zápis do 1. ročníka sa koná v budove Základnej školy, Školská 2, Podolínec. 

3. Riaditeľ školy zašle do 15. apríla zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie 

školskej dochádzky, obci podľa trvalého bydliska-zrušený. 

Nové znenie : 

3.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. 

4. Podrobnosti o organizácii a priebehu zápisu zverejní obec vo forme oznamu v mestskom 

rozhlase, na príslušných miestach v základnej škole a materskej škole, ako aj na internetovej 

stránke školy do 15.1. kalendárneho roka, a to na základe podkladov, ktoré obci predloží 

riaditeľ školy – zrušený. 

Nové znenie : 

4. Podrobnosti o organizácii a priebehu zápisu zverejní obec vo forme oznamu v mestskom 

rozhlase, na príslušných miestach v základnej škole a materskej škole, ako aj na internetovej 

stránke školy do 15.3. kalendárneho roka, a to na základe podkladov, ktoré obci predloží 

riaditeľ školy. 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. 25/2009, 

bod A/1 zo dňa 21.1.2009. 

2. Toto VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
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3. Zmena a doplnenie tohto VZN boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci 

22.5.2014 uznesením č. 30/2014, bod B/8. 

4. Zmena a doplnenie VZN zo dňa 22.5.2014 nadobudne účinnosť pätnástym dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli. 

5. Zmena a doplnenie tohto VZN zo dňa 19.11.2015 nadobúda účinnosť 7.12.2015 

 

 

 

 

 

 Ing.Daniel Marhevka 

 primátor mesta 

 

 


