OBEC

Kľušov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 12/2009
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie pred
primárneho vzdelávania v Materskej škole a základného
vzdelávania v Základnej škole v Kľušove, ktorej
zriaďovateľom je obec Kľušov.
zmenené
Dodatkom č. 1/2019

Aktuálne znenie ku 1.9.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Kľušov v súlade s ustanoveniami §6 ods. 1 a §11 ods. 4.
písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a na základe ust. §20 ods. 3 a § 28 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s použitím ustanovení § 8 ods. 1
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v y d á v a:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 12/2009
O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania v
Materskej škole a základného vzdelávania v Základnej škole v Kľušove,
ktorej zriaďovateľom je Obec Kľušov.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
I

1. Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Kľušov č. 170.
2. Predprimárne vzdelávanie a základné vzdelávanie sa plní v Základnej škole s
materskou školou podľa školského zákona, ak tento neustanovuje inak.
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas podávania
písomných prihlášok na zápis dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania detí
predškolského veku a základného vzdelávania l. stupňa.

Čl. 2
Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa
1.

2.

3.

Zákonný zástupca dieťaťa prihlasuje dieťa na predprimárne vzdelávanie v materskej
škole a základné vzdelávanie v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalé bydlisko,
ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú materskú školu alebo základnú
školu.
Zákonný zástupca na predprimárne vzdelávanie prihlasuje svoje dieťa v termíne
zápisu v dňoch od 30. apríla do 31. mája, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať predprimárne vzdelávanie.
Každoročne presný dátum prihlasovania urči riaditeľ školy so zriaďovateľom a
vyhlási na úradnej tabuli a v miestnom rozhlase.

Čl. 3
Kritéria na prijatie detí do Materskej školy v Kľušove
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Čl. 4
Prijatie detí na základné vzdelávanie
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná v dňoch

od 1. apríla do 30. apríla.
2. Každoročný, termín prijímania detí do základnej školy určí riaditeľ so zriaďovateľom a
oznámi na úradnej tabuli a v obecnom rozhlase.
3. Zápis sa vykoná v Základnej škole s materskou školou v Kľušove č. 170 v čase od
13.00 hod. do 16.00 hod. v pracovný deň, v miestnosti riaditeľne Základnej školy s
materskou školou .
4. Zákonný zástupca v žiadosti pri zápise uvádza tieto údaje:
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.

Čl. 5
Sankcie
Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov
dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 100 € v prípade, že zákonný zástupca
dieťaťa neprihlási dieťa na predprimárne vzdelávanie u detí, ktoré budú navštevovať materskú
školu posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Čl. 6
1. Odvolanie proti rozhodnutiu zákonný zástupca môže podať prostredníctvom Základnej

školy s materskou školou v Kľušove do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Kľušove.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kľušov
dňa 28.12.2009, uznesením čís. 122/2009.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2010.

Na tdodatku č.1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kľušove na svojom zasadnutí dňa
12.4.2019 uznesením č. 43/2019. Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1.9.2019.

Jozef Valko
starosta obce Kľušov

