Mesto TURANY

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Turany
č. 02/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole so zriaďovateľskou
pôsobnosťou mesta Turany
Mestské zastupiteľstvo Turany podľa § 6 ods.1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 20 ods. 2 zákona č.
245/2008 o výchove a vzdelávaní ako aj ustanovení § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole so zriaďovacou pôsobnosťou mesta Turany

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Turany je zriaďovateľom Základnej školy na ul. Komenského č. 10 v Turanoch.
2. Povinná školská dochádzka sa plní v Základnej škole.
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.

Článok 2
Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný
zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis do 1. ročníka ZŠ v termíne od 01. apríla
do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom dieťa má začať plniť
povinnú školskú dochádzku. Presný termín dátumu zápisu bude zverejnený Základnou školou
Turany najneskôr 30 dní pred dátumom konania zápisu.
3. Zápis sa vykoná v Základnej škole Turany v čase od 13:00 do 17:00 hod. v miestnosti, ktorú
na to vyčlení riaditeľ základnej školy.
4. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:


meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,
národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko



meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresu ich zamestnávateľa a ich
trvalé bydlisko.

Článok 3
Priestupky
1.
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu
a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak
dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako
60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
2. Mesto Turany môže zákonnému zástupcovi dieťaťa uložiť za porušenie vyššie uvedených
povinností pokutu do výšky 330.- Eur.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 10.02.2016 na úradnej tabuli Mesta Turany
a zverejnený na internetovej stránke Mesta Turany.
2. Toto VZN:
a) bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Turanoch č. 9/2016
zo dňa 09.03.2016
b) bolo vyhlásené dňa 10.03.2016 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Turany,
c) nadobúda účinnosť dňa 25.03.2016
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce Turany
zo dňa 26.11.2008 schválené uznesením OZ č. A/1

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

