
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5 / 2015 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves  
 

 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

 

všeobecné záväzné nariadenie, 

 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je  

Mesto Spišská Nová Ves. 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje 

a) podrobnosti prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

(ďalej len „zápis“), 

b) povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa v súvislosti so zápisom, 

c) výšku sankcie za neplnenie povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa 

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 

§ 2 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 
 

1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách 

a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského 

zákona, ak školský zákon neustanovuje inak. 

2. Mesto Spišská Nová Ves je zriaďovateľom: 

 Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves, 

 Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves, 



 Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves, 

 Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, 

 Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 

 Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves, 

 Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves. 

 

 

§ 3 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 

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

dochádzky v základnej škole  v školskom  obvode, v ktorom  má dieťa trvalý pobyt (ďalej 

len „spádová škola“), ak pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť 

povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na 

základné vzdelávanie. 

2. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves sa koná prvých 5 dní školského 

vyučovania v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom  má dieťa 

začať plniť povinnú školskú dochádzku, a to v čase od 8:00 h do 17:00 h. 

3. Zápis sa koná v budovách základných škôl uvedených v § 1 ods. 2. Miesto a čas  

zápisu zverejní riaditeľ príslušnej základnej školy na viditeľnom mieste pri vstupe           

do budovy školy. 

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

s ustanovením § 20 ods. 4 školského zákona vyžaduje osobné 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. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uviesť meno ošetrujúceho lekára dieťaťa, 

zdravotnú poisťovňu dieťaťa a závažné ochorenia, ktorými dieťa trpí. Pri zápise zákonný 

zástupca dieťaťa uvedie aj povinne voliteľný predmet (náboženskú  výchovu  alebo  etickú 

výchovu), ktorý bude dieťa navštevovať v prvom ročníku (resp. v nultom ročníku). 

6. Informácie o zápise zverejní riaditeľ základnej školy   pri vstupe do objektu školy, 

v Íčku – mestskom  informátore a na internetovej stránke mesta a školy najneskôr           

do 20. marca príslušného kalendárneho roka. 

 

  



§ 4 

Sankcia za nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 
 

1. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu Mesto môže uložiť 

pokutu v zmysle platných zákonov vo výške do 331,50 € 
1
 . 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 5 

Spoločné ustanovenia  

 
1. Na právne pomery neupravené týmto všeobecne záväzným  nariadením sa 

vzťahujú  platné  právne normy. 

 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenia 

 
1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje platné 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. 10/2009 o určení  miesta a času zápisu dieťaťa     

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Spišská Nová Ves. 

 

 

§ 7 

Účinnosť nariadenia 

 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke mesta od  30. 11. 2015. 

 

  

 
1
 § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 



2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom  nariadení na zasadnutí dňa 16. 12. 2015, uznesením č. 123/2015, všeobecne 

záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa  17. 12. 2015 

a nadobúda účinnosť dňom  1. 1. 2016.   

 

                                                                               

 

   

  
 

 

                                                                                

       

 

 


