
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č.1/2016 

 zo dňa  18.3.2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ruská Nová Ves sa v súlade § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 2 až 4  zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) uznieslo na vydaní tohto všeobecne 

záväzného nariadenia:  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

    Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

 

§ 2 

Povinná školská dochádzka 

 

       Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom 

školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak.  

 

§ 3 

Miesto a čas zápisu 

 

1) Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v prvý  aprílový týždeň, a to v dňoch streda, štvrtok od 

12.30 hod. do 15.30 hod., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 
plniť povinnú školskú dochádzku.  

2) Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v priestoroch Základnej školy v Ruskej Novej Vsi, 

Ruská Nová Ves 57   

3) Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia predloží pri zápise na povinnú školskú 

dochádzku v zmysle školského zákona osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu:  

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

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,  

b)meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.  

4)Riaditeľ ZŠ zverejní najneskôr 15 dní pred zápisom miesto a čas a ďalšie podrobnosti o 

zápise podľa tohto nariadenia. 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ruskej 

Novej Vsi dňa  18.3.2016. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  3.4.2016.  

 

 

                                                                                                  Tibor   K o l l á r   
                                                                                                  starosta obce 


