
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
  OBCE BIJACOVCE č. 1/2015

o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce

Obec Bijacovce vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v 
zmysle ustanovení § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov navrhuje toto všeobecne záväzné nariadenie:

§ 1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „nariadenie“ ) obec Bijacovce určuje 
miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

§ 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky

(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a školách pre 
žiakov so sociálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak 
tento zákon  neustanovuje inak.

(2) Zákonný  zástupca  dieťaťa  je  povinný  prihlásiť  dieťa  na  plnenie  povinnej  školskej 
dochádzky v základnej škole ( ďalej len „zápis“ ). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla,  
ktorý  predchádza  začiatku  školského  roka,  v  ktorom  má  dieťa  začať  plniť  povinnú 
školskú dochádzku.

§ 3
Určenie miesta a času zápisu

(1) Obec Bijacovce ako zriaďovateľ základnej  školy s materskou školou Bijacovce určuje 
miesto a čas zápisu
a) zápis sa uskutoční v budove Základnej školy s materskou školou Bijacovce č. 5
b)  čas  zápisu  sa  stanovuje  od  1.  apríla  do  30.  apríla,  ktorý  predchádza  začiatku  
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku od 13.00 hod. 
do 16.30 hod.

§ 4
Prechodné a záverečné ustanovenia

Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli            
obce Bijacovce dňa 14. 10. 2015

Vydané VZN č.1/2015 zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
            30.10.2015

VZN č.1/2015 nadobúda účinnosť 15-tým dňom od zverejnenia

Mgr. Ján Pivovarniček
       starosta obce


