Obec Vydrany v súlade s ustanovením $ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle $ 20 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021
o určení termínu, miesta a času zápisu detí 1, ročníka základných škôl a predškolskej dochádzky v
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vydrany

čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie termínu, miesta a času zápisu detí do 1.
ročníka Základnej školy a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

čl. 2
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov so

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa musí uskutočniť v termíne od 1. apríla do
30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.

čl. 3
URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU DETÍ DO ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V OBCI VYDRANY
Obec Vydrany určuje pre základné školy na území obce Vydrany, miesto a čas zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 od 19. apríla do 23. apríla 2021 v čase o 13.0016.30 hodine v budove školy Vydrany.
(1) Miesto a čas zápisu zverejní zriaďovateľ prostredníctvom miestneho rozhlasu, svojej internetovej
stránky. Riaditeľky škôl zverejnia termín najneskôr 7 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom
mieste v škole.

čl. 4
URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VYDRANY
(1)
Miesto a čas na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci
školský rok je od 1. mája do 31.mája. Riaditeľ školy zverejni termín najneskôr 7 dní pred začiatkom zápisu
na verejne prístupnom mieste v škole.
(2)

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to kapacita

zariadenia umožňuje.

č.5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č. 401 dňa
14.04.2021
|
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
nia na úradnej tabuli
obce Vydrany.
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