Všeobecne záväzne nariadenie obce Nižný Slavkov
č. 6/2015
o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov

Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Nižný Slavkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení týmto všeobecne záväzným
nariadením (ďalej len „VZN“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
(2) Obec Nižný Slavkov je zriaďovateľom: Základnej školy s materskou školou Nižný Slavkov 72.

Čl. II
Určenie miesta a času zápisu
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len ZŠ).
(2) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len zápis) sa uskutoční
v priestoroch ZŠ v termíne
od 01. apríla do 30.apríla roku, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
(3) Presný dátum a čas stanoví riaditeľ ZŠ a oznámi ho najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu
na verejne prístupnom mieste v škole.

Čl. III
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Slavkov o určení miesta a času zápisu
do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov bolo
schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom
01.01.2016.
Návrh vyvesený na pripomienkovanie dňa 27.11.2015
Zverejnené po schválení dňa 16.12.2015
Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2016
Nadobudnutím tohto VZN sa ruší VZN o zápise zo dňa 15.12.2014.

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižný Slavkov
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy
s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov

Dňom vyvesenie návrhu, t. j. dňom 27.11.2015, začala plynúť 15
dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky na internetovej stránke obce www.niznyslavkov.sk,
alebo ústne na Obecnom úrade v Nižnom Slavkove. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od
27.11.2015 do 11.12.2015.

