VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA TURČIANSKE TEPLICE
č. 1/2009
zo dňa 26. 1. 2009

O MIESTE A ČASE ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
_______________________________________________________________________
Mesto Turčianske Teplice podľa § 6 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto nariadenia je:
1) Určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
§2
Povinná školská dochádzka
1) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
2) 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.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej základnej škole so súhlasom
riaditeľa vybranej školy.
3) Školský obvod základnej školy zriadenej mestom určuje mesto svojim všeobecne
záväzným nariadením.
§3
Miesto a čas zápisu
1) Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta v termíne od 15. januára do 15. februára príslušného roka1.
2) Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje2:
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§ 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných
zástupcov,
c) podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
3) Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.
4) Riaditeľ základnej školy stanoví a zverejní termín, miesto a čas zápisu a ďalšie
informácie o zápise obvyklým spôsobom, spravidla 15 pracovných dní pred zápisom.
§4

Priestupky
1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu
a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa,
najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku.3
2) Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do výšky 331,50 eur .
3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. 4
§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom pod č. uznesenia 320/2009
dňa 26. 1. 2009
2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom Mesta
Turčianske Teplice a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. Michal Sygút
primátor mesta
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§ 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z.
§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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§ 37a ods. 6 zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.
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