MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 16.2.2016.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 2.2.2016.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 17.2.2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15-tym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede.

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 19 až § 22 a § 60 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 6, § 8 ods. 1, § 37 a § 37a 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

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Čl. 1
Základné ustanovenie
1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v
školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského
zákona ak zákon neustanovuje inak. 1
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť miesto a čas
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „zápis“) v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Čl. 2
Miesto a čas zápisu
1. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční v priestoroch základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda :
a) miesto zápisu:
Základná škola Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola, Školská ul.
936/1, 929 01 Dunajská Streda,
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola,
Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda,
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola,
Komenského ul.1219/1, 929 01 Dunajská Streda,
Základná škola, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda,
Základná škola, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda;

b) čas zápisu: od 20. apríla do 28. apríla (vrátane) kalendárneho roku, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku, a to v pracovných dňoch a v sobotu v čase takto :
v pracovných dňoch od 7,30 do 16,30 hodiny,
v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny.
2. Konkrétne miesto t. j. miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis, určí riaditeľ základnej
školy a zároveň to riadne zverejní na verejne prístupnom mieste v budove základnej
školy alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 30. marca, ktorý predchádza
začiatku zápisu podľa čl. 2 ods.1 tohto VZN.

Čl.3
Dodržiavanie a kontrola nariadenia

1. Za dodržiavanie tohto VZN zodpovedá riaditeľ základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.
2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci
Mestského úradu v Dunajskej Strede, školský úrad a hlavný kontrolór mesta.
Čl.4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
V Dunajskej Strede dňa, ....................
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

§ 20 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
1

Dôvodová správa

Všeobecne záväzné nariadenie predkladáme z dôvodu aplikácie zmien legislatívy v oblasti
školstva. Novela uskutočnená zákonom č. 188/2015 Z.z. z 30. júna 2015 v čl. I bode 5 zmenila
ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že slová „15. januára
do 15. februára“ nahradila slovami „1. apríla do 30. apríla“. Touto novelou školského zákona
sa mení čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a podľa
§ 20 ods. 3 písm. a) školského zákona miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným
nariadením.
Predkladané všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Dunajská Streda.
Návrh nariadenia je vypracovaný v zmysle § 4 ods. 3 a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 19 až § 22 a § 60 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 6, § 8 ods. 1, § 37 a § 37a 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 (ďalej len zákon č. 596/ 2003 Z. z.) .
Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda materiál prerokovala
a odporúča uzniesť sa na nariadení.
Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom
zasadnutí a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej Strede uzniesť sa na nariadení.
Vypracovala: Ing. Mgr. Aneta Valkai, referent odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
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