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Všeobecné záväzné nariadenie obce Krajná Poľane  č.1/2019 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v obci Krajná Poľana  na rok 

2019/2020  

 

 

Návrh VZN č.1/2019 zverejnený dňa:   15.01.2019 

Pripomienky k návrhu VZN č.1/2019 do :  25.01.2019 

Návrh VZN č.1/2019 schválený dňa:   08.02.2019 

 

VZN č.1/2019 vyvesené dňa:    19.02.2019 

Účinnosť VZN č.1/2019 dňa:    08.02.2019 

 

Obec Krajná Poľana na základe ustanovenia §6 ods. 1   zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  zákona č.245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov /školský zákon/   v y d á v a  všeobecné 

záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN „ )  obce KRAJNÁ POĽANA   č. 1/2019   o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v obci Krajná 

Poľana na rok 2019/2020 

§1                                                                                                

Úvodné ustanovenie 

1. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahuje na Základnú školu v Krajnej Poľane 38 
2. Povinná školská dochádzka sa plní v základnej škole podľa školského zákona ak tento    

zákon neustanovuje inak. 
3. Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky . 

 

§2                                                                                         

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej   
         dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt,                                

 ak zákonný  zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 



2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis   dňa  09.-10. apríla  , ktorý     
predchádza začiatku školského roka v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku. 
 

3. Zápis v základnej škole podľa §1 ods. 1 sa vykoná  od  09.-10. apríla 2019 
v priestoroch uvedenej  školy v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. 

 

4. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje: meno a priezvisko , dátum 

narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé 

bydlisko dieťaťa.                                                                                                                                                               

-Meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov . 

§3                                                                                   

Záverečné ustanovenie 

1. Toto VZN  bolo schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v Krajnej Poľane   uznesením 
č 6/1/2019 

2. Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom schválenia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Feciľak                                                          

 starosta obce 

 


