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Spracovala a predkladá: Martina Vaseková – ekonomické oddelenie 

            
         

Účinnosť: 1. januára 2023 

 
Obce  Jakubov v súlade s ustanovením § 6  ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g), zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so  zákonom  č. 
245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

v y d á v a     t o t o 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 č.  1/2022  

 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole pre školský rok 2023/2024 

 
   

Čl. 1  
Účel a predmet  

   
Toto všeobecne záväzné nariadenie  bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej  
fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do 
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“). 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky 
v základnej  škole (ďalej len „zápis“).  
 
V súlade s § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky vyžaduje osobné 
údaje 
 
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne   
   občianstvo,  trvalé bydlisko dieťaťa,  
 
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
 

 
 

Čl. 2  
Pôsobnosť  

   
1/ Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do  
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  
navštevujúce  materskú školu, resp. spĺňajú podmienky pre zápis do I. ročníka, t.j. sú 
narodené v termíne od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, alebo mali odloženú  povinnú školskú 
dochádzku v roku 2022.  
 
 
 
2/ Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej  škole v školskom obvode, v ktorom má   
trvalý pobyt (ďalej len „ spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 
základnú školu.  Riaditeľ školy v súlade s § 60  ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej 
školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum 
narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa. 
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Čl. 3  
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku 

   
1/ Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v súlade s ustanovením § 20 ods. 2  zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov   prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa 
koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 
začať plniť povinnú školskú dochádzku.   
 
2/ Obec Jakubov v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona určuje deň, 
miesto a čas vykonania zápisu 
 

18. apríla 2023 od 14.00 hod. do 18.30 hod. 
 v triedach prvého stupňa  Základnej školy Jakubov 

   
Čl. 4   

Záverečné ustanovenia  
   
 

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Jakubov  schválilo toto všeobecné záväzné nariadenie dňa 
15.12.2022  uznesením č. 65/2022. 
 
2/ Toto všeobecné záväzné  nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. januára 2023. 
 
 
 
V Jakubove 16.12.2022 
 
 
 
 

Mgr. Peter Gajdár 
starosta obce 
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