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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Horeši podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 4/2022 
 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Horeš 

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť miesto a čas 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec 
Veľký Horeš. 
 
(2) Obec Veľký Horeš je zriaďovateľom Základnej školy – Alapiskola, so sídlom Školská 348, 076 52 
Veľký Horeš. 
 

§ 2  

Povinná školská dochádzka 
 
(1) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa 
dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon neustanovuje inak. 
 
(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak 
dovŕši 16. rok veku, ak zákon neustanovuje inak. 
 
(3) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 
 
(4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole (ďalej len zápis). 
 

§ 3  

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 
pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme 
na základné vzdelávanie. 
 
(2) Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
 
(3) Zápis sa koná v Základnej škole vo Veľkom Horeši v popoludňajších hodinách. Konkrétny deň 
(dni), miestnosť a čas na zápis detí určí riaditeľ školy. 
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(4) Deň (dni), miestnosť a čas, príp. ďalšie informácie o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ zverejní riaditeľ 
školy na výveske základnej školy, na vchode do budovy školy a na webovom sídle základnej školy. 
 
(5) Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca dieťaťa základnej 
škole predloží nasledovné údaje: 

a) o dieťati v rozsahu 
- meno a priezvisko dieťaťa, 
- dátum a miesto narodenia, 
- adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak 

sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 
- rodné číslo, 
- štátna príslušnosť, 
- národnosť, 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu 
- titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
- spôsobilosť na právne úkony, 
- adresa bydliska a druh pobytu, zákaz pobytu, 
- kontakt na účely komunikácie, 
- dosiahnuté vzdelanie. 

 
(6) Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje podľa ods. 5 pred zápisom 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného 
do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je 
autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
 

§ 4  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Horeši dňa ....................... 
uznesením č. ..................... 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce. 
 
 
 
 
 
 
 .................................... 
 PaedDr. Zoltán Pál 
 starosta 
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