
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č.2/2016 -Nar.

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

Mesto Stará Turá

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 25.2.2016,
uznesením č.22 - XV/2016 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne 
záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 g) zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 2 a 3 a) Zákona 
č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť termín, čas a miesto zápisu dieťaťa 
      na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

(2) Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej školy  Hurbanova 128/25  Stará Turá.

                                                                      § 2

                       Určenie termínu, času a miesta zápisu dieťaťa 

             na plnenie povinnej  školskej  dochádzky v základnej škole

(1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Stará Turá  sa koná 2 dni (utorok, streda) v termíne od 1. apríla                
do 15. apríla príslušného roka. Konkrétny termín zápisu určí riaditeľ základnej školy.

(2) Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 2 ods. 1  tohto VZN Mesto Stará Turá  určuje 
od  13.00 do 17.00 hod.

(3) Zápis sa koná v budovách základnej školy. Konkrétne miesto zápisu určí riaditeľ 
základnej školy.

(4) Riaditeľ  základnej školy obvyklým spôsobom zverejní termín, čas, miesto a ďalšie 
podrobnosti  o zápise detí do 1. ročníka základnej školy najneskôr 15 dní pred termínom 
zápisu.



                                                                 § 3

                                           Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo  Stará Turá.

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 5/2012 - Nar.

(3) Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 25.2.2016, bolo zverejnené 
             na úradnej tabuli dňa 3.3.2016 a nadobúda účinnosť dňa 15.03.2016.

V Starej Turej dňa  03.03.2016

                                                                                                               Ing. Anna Halinárová

                                                                                                               primátorka mesta




