
Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  3/2017 

o zápise detí do I. ročníka Základnej školy  
 

Schválené:  03.03.2017 

Vyvesené:  17.02.2017 

Zvesené:  03.03.2017 

Účinnosť:  04.03.2017 

 

Obec Ladomirová v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení 

neskorších predpisov (školský zákon) 

v y d á v a 

toto všeobecne záväzné nariadenia Obce Ladomirová o zápise detí do I. ročníka základnej 

školy. 

 

§ 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Obec Ladomirová je zriaďovateľom Základnej školy v Ladomirovej, Ladomirová 32,  

09003  Ladomirová 

2. Obec Ladomirová podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len 

„školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre školu a školské 

zariadenia na území Obce Ladomirová miesto a čas zápisu do I. ročníka základnej školy,.  

 

§ 2 

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

1. Povinná školská dochádza začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú povinnosť. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť 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. 

3. Zápis detí do Základnej školy Ladomirová na školský rok 2017/2018 sa vykoná v budove 

Základnej školy v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 

dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presné miesto a čas zápisu určí riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia. 

4. Základná škola v Ladomirovej pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

vyžaduje tieto osobné údaje: 

a) Meno  a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa. 

b) Meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

   

Článok II. 

Záverečné ustanovenie 

1. Toto VZN  bolo schválené znesením obecného zastupiteľstva č. 3/2017, zo dňa 

03.03.2017. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 04.03.2017 

 

V Ladomirovej dňa 04.03.2017 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce  


