Obec Reca v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 20 ods.3 písm. a) zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR
SR 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 č. 1/2016
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

§ 1 Úvodné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi
dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len
„zápis“). Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
§ 2 Miesto a čas zápisu
1. Zápis detí do prvých ročníkov na všetkých základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Reca sa uskutoční v piatok od 15,00 hod. do 18,00 hod. , ktoré sú v týţdni od
1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku.
§ 3 Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Ţiak 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
školu.
2. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky ţiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a
ţiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia
súdu, 1) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to aţ do výšky
maximálneho počtu ţiakov v triede príslušného ročníka.
3. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v
ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ
základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy
v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalý pobyt, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do

ktorej bol ţiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto školy, oznámi obci, v ktorej má
ţiak trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
4. Ţiak, ktorý nemá trvalý pobyt, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí
orgán miestnej štátnej správy v školstve.
§ 4 Školské obvody základných škôl
1. Obecné zastupiteľstvo Reca určilo školské obvody pre základné školy obce Reca :
a) Školský obvod ZŠ Reca 229
b) Školský obvod ZŠ s VJM Reca 229
Školské obvody základných škôl sú určené číslami domov obce Reca.

§ 5 Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Reci sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo:
dňa: 21.01.2016 p. č. OZ – 60/2016
2. VZN č.11/2008 s platnosťou od 1.1.2009 nahrádzame novým VZN, ktoré je v súlade so
súčasne platnou legislatívou.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie občanov bol zverejnený
na úradnej tabuli obce dňa: 05.01.2016
4. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Reca dňa:
22.01.2016
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 01. 03.2016

PaedDr. Zoltán Metzner
starosta obce

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) § 49, 50, 62 a 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

