OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416/3, 956 05 Radošina

Obec Radošina v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 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 a ustanoveniami § 28, § 59, § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva
-

NÁVRH -

Všeobecne záväzné nariadenie
o určení miesta a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Radošina
č. 4/2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3
a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:
25.11.2022
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:
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Zverejnený na webovom sídle obce dňa:
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Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
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Pripomienky zasielať
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ou@radosina.sk
- faxom na číslo:
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Obecné zastupiteľstvo v Radošine v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 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 a ustanoveniami § 28, § 59, § 59a zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení
§1
Úvodné ustanovenia
1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách
a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami podľa zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“)
§2
Určenie miesta a času zápisu
1. Zápis detí do I. ročníka základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Radošina sa v nasledovných školských rokoch až do prípadnej
legislatívnej úpravy bude vykonávať v priestoroch budovy ZŠ s MŠ Radošina
v časovom horizonte v čase od 1.4 do 30.4. daného školského roka v čase od 14.00
do 17.00hod..
2. Organizačné zabezpečenie zápisu do I. ročníka realizuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ
Radošina
3. Podrobnosti zápisu zverejní v dostatočnom časovom predstihu/ 15 kalendárnych dní
vopred / riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radošina v budove školy, v budove MŠ a verejným
rozhlasom
4. Zákonných zástupcov bude riaditeľstvo ZŠ s MŠ v spolupráci s OÚ Radošina
informovať oznamom v budove školy, v budove materskej školy a miestnym
rozhlasom
5. Rodič/ zákonný zástupca je povinný priniesť na zápis do I. ročníka svojho dieťaťa svoj
platný OP a rodný list dieťaťa
6. V prípade ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, je potrebné aby rodič
priniesol doklady o zdravotnom resp. inom postihnutí – vyjadrenia všeobecného lekára
pre deti a dorast a vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
7. V mimoriadnych prípadoch( napr. choroba, služobná cesta rodičov/zákonných
zástupcov/ pobyt rodiny v zahraničí a pod.) je možné na základe dohody
s riaditeľstvom školy a rodičom/ zákonným zástupcom/ vykonať zápis dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky aj mimo stanoveného termínu, prípadne zápis
dieťaťa aj v jeho neprítomnosti na základe predloženia požadovaných dokladov alebo
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prostredníctvom splnomocnenej osoby. Podmienkou však zostáva termín od 1.4. do
30.4. daného školského roka
8. Riaditeľstvo školy určuje
formy a obsah overenia školskej spôsobilosti po
prerokovaní v metodickom združení I. stupňa a na základe odporúčaní zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že dieťa ešte nedosahuje školskú
spôsobilosť / nie je telesne alebo duševne vyspelé /,môže sa mu odložiť plnenie
povinnej školskej dochádzky o jeden rok – rozhodnutie o odklade začatia plnenia
povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti
rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, súčasťou ktorej je odporúčanie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporúčania príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.
9. Ak si rodič/zákonný zástupca dieťaťa nesplní zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky, dopúšťa sa priestupku za, ktorý mu hrozí
uloženie pokuty a nahlásenie na odd. SPOD a SK na príslušnom ÚPSVaR.
§3
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva Obce Radošina dňa
A nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.

VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Radošine
uznesením číslo
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Radošine dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 13/2015
zo dňa
V Radošine, dňa

1.1.2023
9.12.2015

Ing. Bohuš Bartošek
starosta obce
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