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DOPLNOK č. 2/2015 k VZN č. 1/2011

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hažlín
Obec Hažlín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, podľa § 19, § 20 a § 21 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, podľa § 6, § 8 ods. 1 a § 37 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/ 2003 Z. z.) vydáva

Doplnok ku všeobecne záväznému nariadeniu
Čl.1

1. Upravuje sa článok 3 bod 11 a článok 4 bod 1 a 3 , ostatné náležitosti VZN č.1/2011 ostávajú
v platnosti.

Čl. 3
Povinná školská dochádzka a jej plnenie
11. Riaditeľ spádovej školy do 15. júna kalendárneho roka zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli
zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky v obci podľa trvalého bydliska žiaka.

Čl. 4
Miesto a čas zápisu
1. Termín zápisu.
Obec Hažlín v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 školského zákona ukladá riaditeľovi základnej školy
vykonať zápis v termíne zápisu od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
3. Čas zápisu:
Dátum a čas zápisu pre školský rok 2015/2016 je určený na deň 19.04.2016 o 10.00 hodine. Náhradný
termín zápisu je stanovený v pracovné dni od 20.04.2016 do 29.04.2016 v čase od 13.00 do 15.00
hodiny.

Čl.2
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín sa na tomto doplnku č. 2/2015 k VZN č. 1/2011
uznieslo dňa11.12.2015.
2) Tento doplnok č. 2/2015 k VZN č. 1/2011 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

V Hažlíne dňa 11.12.2015
Ing. František Olah
starosta obce

