
       
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišské Dravce č. 1/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 
 
Obec Šarišské Dravce podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 20 ods. 3 písm. 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 (ďalej len "VZN"): 
 
 
                                                                                 Článok 1 
                                  Miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
1. Miestom zápisu pre školský obvod Základnej školy s materskou školou Šarišské Dravce 20 sú 
označené priestory v budove tejto školy 
 
                                                                                Článok 2 
                                    Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
1. Na plnenie povinnnej školskej dochádzky Obec Šarišské Dravce ako zriaďovateľ Základnej školy s 
materskou školou určuje termín prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole od 1. apríla do 15. apríla príslušného kalendárneho roka. 
Konkrétny termín, čas  a miesto zápisu zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom 
vždy na aktuálny školský rok. 
 
Platí pre školský rok 2023/2024    
        pre školský rok 2024/2025    
        pre školský rok 2025/2026    
 
                                                                             Článok 3 
                                                        Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
obce Šarišské Dravce dňa  27.2.2023 uznesením  č. 24/2023 a po schválení a zverejnení nadobúda 
účinnosť dňom 14.3.2023.  
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Šarišské Dravce o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré bolo schválené na obecným 
zastupiteľstvom v Šarišských Dravciach uznesením č. 6/2019  zo dňa 28.2.2019. 
 
Vyvesené: 8.2.2023 
 
                                                                                                  Ing. Pavol Blaščák 
                                                                                                      starosta obce  
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravcich schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2023  v ZŠ s MŠ Šarišské Dravce  


