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Všeobecne záväzné nariadenie obce Fintice
č. 4/2015
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice
Obec Fintice podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Fintice sa určuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka
Základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Fintice (ďalej len zápis).
Článok 2
Miesto zápisu detí do 1.ročníka
1) Zákonný zástupca dieťaťa prihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v
školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu.
2) Miestnosť na zápis detí určí riaditeľ základnej školy.
3) Miestnosť na zápis označí názvom „ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA“.
Článok 3
Čas zápisu detí do 1. ročníka
1) Zápis sa koná prvú stredu v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa
začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2) Zápis sa koná v pracovných dňoch v čase od 15,00 h do 18,00 h v termíne uvedenom v čl.3 odst.1.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Finticiach
dňa 28.12.2015, uznesením číslo 42/1/2015 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej
školy, ktorej zriaďovateľom je obec Fintice.

Vo Finticiach, dňa 28.12.2015

Mgr. Terézia Gmitrová
starostka obce

