
Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Jarovnice 

 

č.  114/2022 

 
o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jarovnice 

 

     Obecné zastupiteľstvo sa na svojom druhom riadnom zasadnutí dňa 14.12.2022 uznieslo 

v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, ak 

zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Školské obvody 

základných škôl sú určené všeobecne záväzným nariadením o určení školských 

obvodov základných škôl zriadených obcou Jarovnice. 

 

Článok II. 

Čas zápisu 

 

1. Na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2023/2024 

obec Jarovnice, ako zriaďovateľ základných škôl určuje termín prihlásenia dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole /zápisu/ na dni  

18.4. – 20.4.2023 v pracovných dňoch, v čase od 8:30 hod. do 13:00 hod v ZŠ 

Jarovnice 192 a v ZŠ s MŠ Jarovnice 464. 

 

Článok III. 

Miesto zápisu 

 

1. Miestom zápisu pre školský obvod č.1 Základnej školy Jarovnice 192 a pre školský 

obvod č.2 Základnej školy s materskou školou Jarovnice 464 sú označené priestory 

v budove školy. 

2. Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi 

riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste 

v škole. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenie 

 

1/ Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach na druhom zasadnutí OcZ 

dňa  14.12.2022  a nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

2/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Jarovnice č. 104/2021 o určení 

miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Jarovnice.  

 

                                                                               

 



                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr.  Florián G i ň a 

                                                                                                       starosta obce 
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