
 

 

NÁVRH 

 

     Obec Bôrka na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov vydáva pre Materskú školu v Bôrke toto všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do materskej školy 

 

vydáva 

 

toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 
 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky 

v Materskej škole v Obci Bôrka 

 
Návrh VZN - Zverejnené dňa : 22.06.2015  

Zvesené dňa : 08.07.2015 

Pripomienkovanie k návrhu : do 03.07.2015 

Schválené VZN - Zverejnené dňa: ............................. 

Zvesené dňa : ............................ 

VZN nadobúda účinnosť dňa: ........................... 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1) Obec je zriaďovateľom Materskej školy v Obci Bôrka. 

 

2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa do 

materskej školy.  

 

 

 

Čl. 2 

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

 

1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na zápis do materskej školy 

v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú 

materskú školu.  

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Číslo:    

 

 VZN č. 2/2015 

OBEC Bôrka 



2) Zákonný zástupca je povinný vykonať zápis v termíne od 01. apríla do 30. apríla, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť školskú dochádzku.  

Výnimku tvorí školský rok 2015/2016, keď zápis do materskej školy je stanovený od 01.júla 

do 31. júla. 

Termín zápisu do MŠ  a termín dňa otvorených dverí musí byť riadne zverejnený na verejne 

prístupnom mieste v rámci budovy MŠ a na úradnej tabuli obce. Za zverejnenie termínov je 

zodpovedná riaditeľka  MŠ v obci Bôrka.  

 

3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje: 

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

 

4) Riaditeľ školy zašle do 15.05. zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané plnenie školskej 

dochádzky do materskej školy, obci podľa trvalého bydliska dieťaťa. 

 

 

 

Účinnosť 

 

1/  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bôrke 

dňa .................. UZNESENÍM č. ...................... 

 

2/  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia na úradnej 

tabuli obce t.j. ........................ 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 

Vojtech Ičo – starosta obce 

 


