
Naša značka: 1270/2174/2021 

N á v r h   

V š e o b e c n e  z á v ä z n é h o  n a r i a d e n i a   

č......  2021-Nar. 

zo  dňa  

18.02.2021 
 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta  Stará Turá sa podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 20 ods. 2 a 3 písm. a) zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie") 
 

§ 1  

Účel a predmet 

 

Toto nariadenie ustanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Stará Turá (ďalej len „mesto") a povinnosti 

zákonných zástupcov detí. Základnou  školou  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  je Základná škola na 

Hurbanovej ul. č. 128/25  v Starej Turej (ďalej len „základná škola"). 

 
 

§ 2  

Doba zápisu 

 

Mesto v súlade s osobitným predpisom1 ukladá riaditeľovi  základnej  školy  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta zabezpečiť vykonanie zápisu detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku 

(ďalej len „zápis") v dobe od 1. apríla do 30. apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku 

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

 

§ 3  

Miesto a čas zápisu 

 

(1) Miestom zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy je  alokované pracovisko základnej školy 
na Komenského ulici 320/1 v Starej Turej. 

 

(2) Zápis sa vykonáva v priestore zeleného pavilónu na adrese podľa odseku (1). Základná škola 
organizuje zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa. 

 Časom   zápisu je vždy druhý utorok a streda v mesiaci apríl  v kalendárnom roku,  ktorý predchádza 
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku: 

a) v utorok:      od 13,00 hod. do 17,00 hod. 

b) v stredu:       od 13,00 hod. do 16,00 hod. 

                                                 
1§ 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 



(3) Výnimočne zo závažných dôvodov sa môže zápis dieťaťa uskutočniť aj v inom termíne, 

najneskôr do 30. apríla. 

(4) Ak sa zápis zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových nebude môcť 

uskutočniť podľa § 2 v spojení s § 3  ods. 2 nariadenia,  so zreteľom na ods. 3   tohto ustanovenia, určí 

náhradný termín zápisu primátor   mesta oznámením. 
 

§ 4  

Zverejnenie zápisu 

 

(1) Informácie o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

k nasledujúcemu školskému roku zverejní zriaďovateľ po schválení všeobecne záväzného nariadenia 

na úradnej tabuli mesta.  

(2) Riaditeľ základnej  školy  po dohode so zriaďovateľom zabezpečí zverejnenie miesta, času 

a ďalšie podrobnosti zápisu podľa tohto nariadenia najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom 

nasledovne: 

a) na verejne prístupnom mieste základnej školy, 

b) na webovom sídle mesta, 

c) na webovom sídle základnej školy, 

d) na verejne prístupnom mieste materskej  školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

e) uverejnením oznamu o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole v regionálnych novinách. 
 

 

§ 5  

Školské obvody základných škôl 

 

Školský obvod základnej  školy  ustanovuje osobitný predpis. 2 

 

§ 6  

Požiadavky pri zápise žiaka 

 

V súlade s osobitným predpisom3 základná škola pri zápise žiaka vyžaduje od zákonného zástupcu 

predložiť osobné údaje o deťoch a žiakoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo 

žiaka v rozsahu: 

a) meno a priezvisko, dátum  a miesto narodenia, rodné číslo,  národnosť, štátna 

príslušnosť,  

b) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle 

zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

c) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov. 

d) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 

trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. 

 

§ 7  

Priestupky 

 

                                                 
2§ 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 7/2012  mesta 

Stará Turá o určení školského  obvodu  základnej  školy  

3§ 20 ods. 4 v spojení s § 11 ods. 6 písm. a) body 1 až 6 a písm. b)  zákona č. 245/2008 Z .z. 



(1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa ak dieťa neprihlási na povinnú školskú 

dochádzku.4  

(2) Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331, 50 eur.5 

§ 8  

Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa 

 

(1) Odvolacím orgánom v prípade podania odvolania proti rozhodnutiu riaditeľa základnej školy, 

týkajúceho sa žiadosti zákonného zástupcu o zápis dieťaťa do základnej školy je Spoločný školský úrad 

mesta Stará Turá. 

(2) Odvolanie sa podáva riaditeľovi základnej školy, ktorý môže vybaviť odvolanie v autoremedúre 

(spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení alebo zruší svoje 

pôvodné rozhodnutie). 
 

§ 9  

Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci oddelenia 

školstva a sociálnych vecí, pôsobiaci na Mestskom úrade mesta v rámci Spoločného školského úradu 

mesta Stará Turá. 
 

 

§ 1 0  

Zrušovacie ustanovenie 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto  nariadenia sa zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá  

č. 2/2016 o  mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá. 

 

§  1 1  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia osobitnými predpismi.6 

 

(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským  zastupiteľstvom mesta Stará Turá  dňa 

18.februára  2021 uznesením č. .....................  
 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť  dňa 01. apríla 2021. 

 
 

                                                                                                        PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                                                primátor mesta  
 

                                                 
4 § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  
5
  § 37 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. 

6  zákon č. 596/2003 Z. z. a zákon č.245/2008 Z. z. 
 
 


