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Madunice, dňa 23.11.2015

Mgr. Alena Jelušová
Starostka obce

Obecné zastupiteľstvo Madunice, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 , 68 a článku 71 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa §19 ods. 2,§ 19 ods. 3, § 20 ods. 1, § 20 ods. 2, § 20 ods. 3, § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 37 ods. 1, § 37 ods. 4, §
37a ods. 1, § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov , vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určuje školský obvod, miesto a času zápisu dieťaťa
do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Madunice.
Čl. 1

Úvodné ustanovenia
(1)

Obec Madunice je zriaďovateľom základnej školy
Základná škola Jána Hollého s materskou školou,
so sídlom
Železničná 9/102,
922 42 Madunice,
ktorej súčasťou sú školské zariadenia:
 Školský klub detí pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou,
so sídlom Železničná 9/102, 922 42 Madunice
 Materská škola – elokované pracovisko, súčasť Základnej školy Jána Hollého s materskou školou,
so sídlom A.S. Puškina 580/31, 922 42 Madunice
 Školská jedáleň pri Základnej škole Jána Hollého s materskou školou,
so sídlom A. S. Puškina 580/31, 922 42 Madunice

(2)

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku,
ak zákon o výchove a vzdelávaní neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka,
ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon neustanovuje inak.
Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálno –
vzdelávacími potrebami podľa zákona o výchove a vzdelávaní, ak zákon neustanovuje inak.

(3)

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.

Čl. 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
(1)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť 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 v dňoch:
piatok a sobota v druhý aprílový týždeň,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3)

Zápis sa vykoná v sídle základnej školy podľa čl. 1 ods.1
v čase od 14.00 hod. do 17.00 hodiny ,
počas určených dní v miestnosti, ktorú určí riaditeľ školy. Miestnosť musí byť viditeľne označená.

(4)

Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

a) meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a
trvalé bydlisko,
b) meno a priezvisko zákonných zástupcov, ich adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko.

Čl. 3
Sankcie
Obec Madunice je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená
uložiť pokutu až do výšky 330 EUR v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa 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.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Madunice.

(2)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa .......2015.

(3)

Týmto VZN nariadením sa ruší § 5 odst. 1 odsek 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 3/2012 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obci Madunice a určení termínov
zápisov do ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice na území obce Madunice.

(4)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

Madunice, dňa 20.11.2015

Mgr. Alena Jelušová
Starostka obce

Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 predkladám z dôvodu zmien legislatívy v oblasti školstva. Novela prijatá
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 základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Madunice.
Vo všeobecne záväznom nariadení je zadefinované plnenie povinnej školskej dochádzky, povinnosť zákonného
zástupcu prihlásiť dieťa na jej plnenie a možnosť uloženia pokuty.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu
madunice@madunice.sk, alebo ústne v podateľni Obecného úradu Madunice.
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 spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky
uplatnené po lehote sa nemusí prihliadať.

