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OBEC  KOVARCE 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Kovarce č. 2/2016 

 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Kovarce 

 

úradnej tabuli Obce Kovarce dňa: 26.2.2016 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 26.2.2016 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13.3.2016 

14.3.2016 

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Kovarce dňa: 15.3.2016 

29.3.2016 

 

čas zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

zriaďovateľskej pôsobnosti  



 

 

VŠEOBECNE 

 
Obec Kovarce podľa § 6 ods.1

predpisov a v zmysle § 20 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

ktorým sa určuje miesto a

dochádzky v základnej škole v

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a

neustanovuje inak. 

3. Obec Kovarce je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola, Kovarce 164.

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v

Základnej školy, Kovarce 164

 

1. Zápis sa koná v jeden deň

začiatku školského roka, v

2. Dátum zápisu sa určí každoročne 

vydaným zriaďovateľom. 

3. V osobitných závažných prípadoch môže zákonný zástupca po predchádzajúcej dohode 

s riaditeľom základnej školy prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v inom termíne ako ustanovuje 

30. apríla, ktoré predchádza začiatku školského roka, v

povinnú školskú dochádzku.

 

EOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE
OBCE  KOVARCE 

 

ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmysle § 20 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

doplnení niektorých zákonov 

vydáva 
 

VZN č.2/2016, 
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kovarce
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

základnej škole (ďalej len „zápis“). 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon 

Obec Kovarce je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola, Kovarce 164.

 
§ 2 

Miesto zápisu 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná 

Základnej školy, Kovarce 164. 

§ 3 
Čas zápisu 

jeden deň o 15.00 h v období od 1. apríla do 30. apríla, ktoré predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

Dátum zápisu sa určí každoročne organizačným pokynom na príslušný školský rok 

 

osobitných závažných prípadoch môže zákonný zástupca po predchádzajúcej dohode 

riaditeľom základnej školy prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

om termíne ako ustanovuje odsek 1, a to v období od 1. 

apríla, ktoré predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 

povinnú školskú dochádzku. 

 

NARIADENIE 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

vzdelávaní (školský 

čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kovarce 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon 

Obec Kovarce je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola, Kovarce 164. 

základnej škole sa koná v budove 

období od 1. apríla do 30. apríla, ktoré predchádza 

ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 

organizačným pokynom na príslušný školský rok 

osobitných závažných prípadoch môže zákonný zástupca po predchádzajúcej dohode 

riaditeľom základnej školy prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

období od 1. apríla  do 

ktorom má dieťa začať plniť 



§ 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kovarce (ďalej len „nariadenie“) bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

Obce Kovarce č.204/III/2016 dňa 14.marca 2016.  

2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce č.4/2010, ktorým 

sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kovarce. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

obce Kovarce. 

 

 

 

   Ing. Andrej Čopík 
                                                                                                         starosta Obce Kovarce 

 


