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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Drienov dňa : 28.11.2008
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Drienov dňa :16.12.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2009
Obec Drienov podľa § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 20, ods. 3 písm a) zák. SNR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva pre územie obce Drienov toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 03/2008
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Drienov

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Drienov určuje miesto a čas zápisu detí
do 1. ročníka základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Drienov (ďalej len zápis).

Článok 2
MIESTO ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA
Zákonný zástupca dieťaťa prihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12, ak pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu.
2) Miestnosť na zápis určí riaditeľ základnej školy.
3) Miestnosť na zápis označí názvom „ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA“
1)
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Článok 3
ČAS ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA
1) Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára pred začiatkom školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Zápis sa koná v dňoch, ktoré určí riaditeľ školy.
3) Zápis môže riaditeľ školy uskutočniť aj v dňoch pracovného pokoja.

Článok 4
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1)

Miesto, čas a ďalšie informácie o zápise žiakov do 1. ročníka oznámi riaditeľ
základnej školy na vchode do budovy školy, na internetovej stránke školy a obce,
v materskej škole v Drienove, na obecnej tabuli, prípadne iným spôsobom.

Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Drienov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Drienove a to dňa 15.12.2008 .uznesením č. 26/2008.

2)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Drienove.

3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

V Drienove, dňa 15.12.2008

...............................................
Ing. Jozef Petro
starosta obce

