
Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov 

č.      / 2019 
o určení miesta  a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
 
 
 
 
Obec Klokočov v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade  s ustanovením § 20 ods. 3 a) zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
 

Čl. I 
Predmet úpravy 

 
Obec Klokočov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení týmto všeobecne záväzným 
nariadením (ďalej len „VZN“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v školskom roku 2019/2020. 
 

Čl. II 
Určenie miesta a času zápisu 

 
1. Obec Klokočov určuje: 

a) zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v priestoroch Základnej 
školy Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov 

b) zápis detí sa uskutoční v dňoch 09.04.2019 a 10.04.2019 v čase od 13.30 hod. do 
16.30 hod. 
 

2. Termín zápisu zverejní riaditeľka školy oznámením o zápise pred začiatkom zápisu na 
verejne prístupnom mieste v škole a na webovom sídle školy. 
 

3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského 
roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú 
spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak. 
 

4. Základná škola v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné 
údaje: 
 
a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,  národnosť, štátna 

príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo 
žiak obvykle zdržiava 

b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný 
zástupca obvykle zdržiava 

 



 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č.     /2019 bolo prerokované a schválené na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa ................. a nadobúda 
právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť ........................... 
 
 
 
 
 
       Jana Foldinová 
                                                                                                      starostka obce 
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