Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostratice
č. 3/2012

Obec Ostratice v súlade s ustanovením §6 ,ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon, v znení neskorších
predpisov

vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie obce
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole

Obecné zastupiteľstvo obce Ostratice podľa §11 ,ods.4 písm. g. zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZN).
Čl.1
Účel a predmet
Toto VZN 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 navštevuje Základnú školu Ostratice zriadenú obcou.
Čl.2
Pôsobnosť
Toto VZN je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, navštevujúce ZŠ
Ostratice zriadenú obcou Ostratice, navštevujúce ZŠ.
Čl.3
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku
1. Termín zápisu
Obec Ostratice v súlade s ustanovením § 20 ods.2 písm.a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský
zákon) ukladá riaditeľovi ZŠ Ostratice vykonať zápis detí, ktoré majú začať plniť povinnú
školskú dochádzku (ďalej len zápis) v termíne od 15. januára bežného roka do 15.februára ,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
2. Stanovenie dátumu zápisu obcou Ostratice ako zriaďovateľom
Obec Ostratice v súlade s ustanovením §20 ods.3 písm.a) školského zákona určuje dátum
a miesto: v budove ZŠ Ostratice č. 189, trieda č. 1, od 01.2. do 03.02.bežného roka,
v čase od 1200 hodiny do 1500 hodiny.

Čl.8
Záverečné ustanovenia účinnosť VZN č.2 /2012
Tento návrh VZN bol schválený uznesením č. 14/12 obecného zastupiteľstva v Ostraticiach
dňa 25.05.2012
Ján Podoba
starosta obce
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