Obec Voderady na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ), ktorým sa dopĺňa
zákon NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 188/2015 Z.z. z 30. júna 2015, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony a podľa vyhlášky 306/2008 Z . z. MŠ SR z 23.júla o materskej škole

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE VODERADY č. 2/2019,
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a
o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voderady
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi
dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ( ďalej len
„zápis“ ). Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku.
2) Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je určenie miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určenie miesta a času
zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Voderady.

Článok II.
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

1) Zápis detí predškolského veku na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
zriadenej Obcou Voderady sa koná od 1.apríla do 30.apríla , ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Obec Voderady v súlade s ustanovením §20 odst. 3 písm. a) školského zákona určuje
dátum, čas a miesto konania zápisu ;
8.4.2019 v čase od 13:30 – 17:00 hod., v Základnej škole vo Voderadoch.
3) Termín zápisu zverejní riaditeľ základnej školy oznámením o zápise najneskôr 15 dní pred
začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a na webovom sídle školy.
Súčasťou oznamu je aj informácia pre zákonných zástupcov detí o tom, ktoré údaje
o žiakoch a o zákonných zástupcoch, a ktoré doklady vyžaduje škola predložiť pri zápise.
4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť pri zápise osobné údaje, ktoré sú zakotvené
v ustanovení § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) školského zákona
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.
5) Zákonný zástupca dieťaťa môže zapísať dieťa do 1. ročníka iba na jednu školu.
6) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode ( VZN č.
1/2004 a Dodatok č.1/2017 k VZN č. 1/2004 ) , v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný
zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu.
Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
ktorí majú v školskom obvode trvalý pobyt.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej
školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, ako aj zriaďovateľovi základnej
školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto školy, oznámi obci,
v ktorej má žiak trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
Žiak , ktorý nemá trvalý pobyt v obci, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole,
ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Článok III.
Miesto a čas zápisu a podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
1) Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voderady je
určený v termíne od 30.apríla do 31.mája,ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť dochádzku na predprimárne vzdelávanie.
2) Obec Voderady určuje dátum, čas a miesto konania zápisu dieťaťa do materskej
školy;
2.5.2019 v čase od 8:00 – 16:30 hod., v Materskej škole vo Voderadoch.
3) Termín a miesto na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie určí riaditeľ školy najneskôr do
5.apríla bežného roka a po písomnej dohode so zriaďovateľom ho zverejní.
4) Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to
kapacita zariadenia umožňuje.
5) Riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní v pedagogickej rade a so zriaďovateľom určí
ďalšie podmienky prijímania, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet
evidovaných žiadostí na prijatie na predprimárne vzdelávanie bude vyšší ako voľná
kapacita materskej školy a to:
▪
▪

▪
▪

prednostné prijatie detí s trvalým pobytom v obci Voderady
prijatie detí zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1.septembru v danom
kalendárnom roku dovŕšili tri roky veku a rodič nie je na materskej alebo rodičovskej
dovolenke s ďalším dieťaťom
prijatie detí zamestnancov ZŠ a MŠ
v prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude
prijaté na predprimárne vzdelávanie od 1.septembra, bude zaradené do poradovníka
a v prípade uvoľnenia kapacity bude dodatočne prijaté, o čom bude zákonný zástupca
dieťaťa informovaný

Článok IV.
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady
1) Výšku príspevku, termín a spôsob úhrady v materskej škole, školskom klube, v školskej
jedálni upravuje VZN Obce Voderady č. 2/2016 .
2) Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku určeného podľa čl. II VZN Obce Voderady č. 2/2016, ak

zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č.599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3) Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo

školského zariadenia zriaďovateľovi.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1) Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Voderady a web stránke obce
Voderady od 26.2.2019 do 14.3.2019
2) Počet pripomienok k návrhu VZN č. 2/2019 : 0
z toho akceptovaných : 3) VZN bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 14.03.2019
4) VZN obec vyhlási vyvesením na úradnej tabuli obce Voderady a web stránke obce
Voderady najmenej na dobu 15 dní.
5) VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.
6) Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Voderady a na webovej stránke
Obce Voderady od 15.03.2019 do 31.03.2019
7) Dňom nadobudnutia účinnosti VZN sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia
obce Voderady č. 1/2016.
8) VZN je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Voderadoch v čase úradných
hodín.

..........................................
Ing. Anita Gajarská
starostka Obce Voderady

