Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2020 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách
vzriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na webovom sídle obce dňa:
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:

04.11.2020
04.11.2020
04.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane)
14.11.2020
Doručenie pripomienok (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
20.11.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 25.11.2020

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vojčiciach dňa 25.11.2020
pod č.: 4/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Vojčice dňa: 26.11.2020
VZN zverejnené na webovom sídle obce Vojčice dňa: 26.11.2020
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Vojčice dňa: 26.11.2020
VZN zvesené z úradnej tabule obce Vojčice dňa: ………………
VZN nadobúda účinnosť dňom: 12.12.2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 115 a § 140 zákona
č. 245/2008 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2020 o mieste ačase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách
vzriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice
Obecné zastupiteľstvo vo Vojčiciach podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 115 a § 140 zákona
č. 245/2008 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzniesla na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
1. Obec Vojčice v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Zb.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len školský zákon) ukladá riaditeľovi Základnej školy Vojčice vykonať zápis detí,
ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 15.
januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Obec Vojčice v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a ) školského zákona určuje
dátum vykonania zápisu v termíne od 1.4 do 30.4 príslušného roka v budove Základnej
školy Vojčice .
3. Obec Vojčice v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona zverejní
v dobe od 1.3. príslušného roka do 31.3 príslušného roka, miesto a čas zápisu
k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom takto:


Na budove Základnej školy Vojčice



Na internetovej stránke obce Vojčice



Na internetovej stránke Základnej školy Vojčice



V budove Materskej školy Vojčice



Na informačných (úradných) tabuliach v obci Vojčice

4. V súlade s 20 ods. 4 školského zákona Základná škola Vojčice pri zápise žiaka vyžaduje
tieto osobné údaje:
-

Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

-

Meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vojčice sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Vojčiciach dňa 25.11.2020 uznesením číslo 135/2020 .
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
7. Toto všeobecne záväzné nariadene nadobúda účinnosť od 12.12.2020.

Vo Vojčiciach, dňa 04.11.2020

Mgr. Vlastimil Kiral - Varga
starosta obce

